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ضمن جمموعة كتب من موقع اإلسالم ، ترقيمها غري مطابق للمطبوع ، وغالبها [ 

 ]مذيلة باحلواشي 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  مقدمة الطبعة األوىل

 ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره
اهللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، وأشهد أن 

  .حممدا عبده ورسوله 
   ] .١٠٢: آل عمران [ } لَّا وأَنتم مسلمونَ يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته ولَا تموتن إِ{ 
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما رِجالًا كَثريا { 

   ] .١: النساء [ } لْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيبا ونِساًء واتقُوا اللَّه الَّذي تساَءلُونَ بِه وا
يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن }{ يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدا { 

فَاز فَقَد ولَهسرو عِ اللَّهطا ييمظا عز٧١ - ٧٠: األحزاب [ }  فَو. [   

)١/١(  

  



فإن خري الكالم كالم اهللا ، وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم ، وشر األمور : أما بعد 
  .حمدثاا ، وكل حمدثة بدعة ، وكل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة يف النار 

 النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فخط خطا ، وخط كنا عند« : فعن جابر بن عبد اهللا قال : وبعد أيضا 
هذا سبيل اهللا ، مث تال : خطني عن ميينه ، وخط خطني عن يساره ، مث وضع يده يف اخلط األوسط فقال 

: األنعام [ } يله وأَنَّ هذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِ{ : هذه اآلية 
١٥٣. [   
وسترون من « : وكان من عهده صلى اهللا عليه وآله وسلم إىل أصحابه رضوان اهللا تعاىل عليهم » 

بعدي اختالفا شديدا ، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني ، عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم 
ات األمور هي األمور املخترعة يف الدين اليت يراد ا ، وحمدث» وحمدثات األمور ؛ فإن كل بدعة ضاللة 

التقرب إىل اهللا سبحانه ، وكل حمدثة فهي بدعة ، وكل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة فصاحبها يف النار ، 
  .ولو كان قد رآها حسنة 

)١/٢(  

  

يزيغ عنها بعدي قد تركتكم على احملجة البيضاء ليلها كنهارها ، ال « : وقال صلى اهللا عليه وآله وسلم 
  .روى األحاديث الثالثة آنفة الذكر ابن ماجه يف أوائل سننه . » إال هالك 

إن االقتداء بالسلف الصاحل رضوان اهللا تعاىل عليهم يف أمور الدين هلو أمر واجب ، جاء التصريح به يف 
ه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِني نولِّه ما ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَ{ : مثل قوله تعاىل 

   ] .١١٥: النساء [ } تولَّى ونصله جهنم وساَءت مصريا 

)١/٣(  

  

فاهللا سبحانه وتعاىل قد ذكر يف هذه اآلية الكرمية حتذيرا شديدا عن خمالفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
، وال شك أن هذا } ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِني { : اققته ، مث عطف على ذلك فقال وسلم ، ومش

السبيل هو سبيل اهللا الذي حذر اهللا سبحانه املؤمنني أن خيالفوه ، وهو ما كان عليه املهاجرون واألنصار 
والسابِقُونَ الْأَولُونَ { : يف قوله ، والذين اتبعوهم بإحسان ، وهم الذين أثىن اهللا سبحانه وتعاىل عليهم 

من الْمهاجِرِين والْأَنصارِ والَّذين اتبعوهم بِإِحسان رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه وأَعد لَهم جنات تجرِي 
 زالْفَو كا ذَلدا أَبيهف يندالخ ارها الْأَنهتحت يمظ١٠٠: التوبة [ } الْع. [   

إن على كل مسلم أن يعلم ما هو املنهج الصحيح من ضمن املناهج الكثرية اليت تنتسب إىل اإلسالم ، 



هذا املنهج الذي طاملا غفل عنه مجاعات من املسلمني قدميا وحديثا ، ومل يتنبهوا له ، أو أم تنبهوا له ومل 
  .يرعوه حق رعايته 

)١/٤(  

  

املنهج هو منهج الفرقة الناجية ، اليت ذكرها رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف احلديث الذي هذا 
أال وإن هذه األمة ستفترق على ثالث وسبعني فرقة يف األهواء « : رواه ابن أيب عاصم يف كتاب السنة 

  .» ، كلها يف النار إال واحدة وهي اجلماعة 
حني «  والسنن تفسري هلذه الرواية وهي قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم ويف احلديث املروي يف املسانيد

ما أنا عليه وأصحايب : من هي يا رسول اهللا ؟ قال صلى اهللا عليه وآله وسلم : سئل عن الفرقة الناجية 
 «.  

يامة سبيل املؤمنني األوائل من املهاجرين واألنصار كان من الناجني يوم الق: فمن استمسك ذا السبيل 
   ] .٨٩ ، ٨٨: الشعراء [ } إِلَّا من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍ }{ يوم لَا ينفَع مالٌ ولَا بنونَ { 

  :وطاملا أن األمر كذلك فإنه ال بد للدعوة اإلسالمية يف هذا العصر خاصة من أمرين 
تاب والسنة ، وما كان عليه سلف األمة تصفية دين اإلسالم مما هو غريب عنه مما هو خمالف للك: أوهلما 

رضوان اهللا عليهم كالشرك ، وجحد الصفات اإلهلية وحتريفها باسم التأويل ، واالجتهادات اخلاطئة ، 
  .واألحاديث الضعيفة واملوضوعة واملنكرة وغري ذلك 

)١/٥(  

  

م املصفى من كل شائبة  على هذا اإلسال- واجليل الناشئ خصوصا -فهو تربية الناس : أما األمر الثاين 
توحيد اهللا سبحانه ، وإفراده : تربية إسالمية صحيحة منذ نعومة أظفاره ، ورأس ذلك وأساسه وأسه 

بالعبادة وحده ال شريك له ، والكفر مبا يعبد من دونه ، فإن حاجة اخللق إىل ذلك وإىل العلم باهللا 
رورة ، فحاجتهم إليه فوق حاجتهم وأمسائه وصفاته فوق كل حاجة ، وضرورم إليه فوق كل ض

  .للطعام والشراب ، بل وإىل النفَس الذي ال حياة إال به 

)١/٦(  

  



هذا األمر املهم العظيم الذي ألجله انقسم الناس إىل مؤمنني وكفار ، ودخلوا به اجلنة أو النار ، هو أجل 
 الغالية رخيصة ألجل إعالء ما يقضى فيه األوقات ، وتصرف يف سبيله األموال ، بل وتبذل النفوس

كلمة اهللا ، فحري بنا أن حنرص كل احلرص على تعلم توحيد اهللا تعاىل وتعليمه ، واحلرص على االبتعاد 
عما يناقضه من الشرك واختاذ الصاحلني واألنبياء واملالئكة وغريها معبودات مع اهللا ، كما كان عليه 

 عليه وآله وسلم مبخالفتهم يف هذا األمر العظيم ، ويف أهل اجلاهلية ، الذين جاء نبينا حممد صلى اهللا
وما أَرسلْنا { : غريه ؛ ذلك أن مجيع الرسل واألنبياء بعثوا بالتوحيد وهو إفراد اهللا بالعبادة ، قال تعاىل 

وندبا فَاعإِلَّا أَن لَا إِلَه هأَن هي إِلَيوحولٍ إِلَّا نسر نم كلقَب نا { : ، وقال عز امسه  ] ٢٥: األنبياء [  } مإِن
 ينالد ا لَهصلخم اللَّه دبفَاع قبِالْح ابتالْك كا إِلَيلْنزوا { : ، وقال سبحانه  ] ٢: الزمر [ } أَندباعو

   ] .٣٦: النساء [ } اللَّه ولَا تشرِكُوا بِه شيئًا 

)١/٧(  

  

س بعد آدم عشرة قرون على التوحيد ، مث حدث الشرك بشبهة تعظيم الصاحلني ، والدليل وقد بقي النا
: نوح [ } وقَالُوا لَا تذَرنَّ آلهتكُم ولَا تذَرنَّ ودا ولَا سواعا ولَا يغوثَ ويعوق ونسرا { : قول اهللا تعاىل 

اء رجال صاحلني من نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان أمس« : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما  ] . ٢٣
إىل قومهم أن انصبوا إىل جمالسهم اليت كانوا جيلسون أنصابا ، ومسوها بأمسائهم ، ففعلوا ، فلم تعبد ، 

 تبِدالعلم ع خسن١(» حىت إذا هلك أولئك وت. (  
_________  

: برقم )  ودا وال سواعا وال يغوث ويعوق : (كتاب التفسري باب ( رواه البخاري يف صحيحه ) ١(
٤٩٢٠.(   

)١/٨(  

  

وهذا يدل على أمهية العلم الشرعي ، واخلسارة العظيمة بفقدانه ، فلما حصل هذا أرسل اهللا نبيه نوحا 
عليه السالم إىل قومه ملا غلوا يف الصاحلني ، ونسي العلم ، فأمرهم بعبادة اهللا وحده ال شريك له ، 

لَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومه فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه { : شرك ، قال تعاىل واهم عن ال
عراف األ[ } قَالَ الْملَأُ من قَومه إِنا لَنراك في ضلَالٍ مبِنيٍ }{ غَيره إِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ عظيمٍ 

، وقد ذكر اهللا يف سورة نوح وغريها قصته معهم ، واستكبارهم عن اإلميان ، وإفراد  ] ٦٠ - ٥٩: 



اهللا بالعبادة ، وأنه عليه السالم نوع الدعوة هلم ؛ ليكون أجنع فيهم ، فلم يؤمن معه إال قليل ، مث 
  .أغرقهم اهللا ، فأدخلهم جهنم ، أعاذنا اهللا منها 

)١/٩(  

  

سبحانه أنه أرسل إىل عاد أخاهم من القبيلة هودا ، وإىل مثود أخاهم صاحلا ، وشعيبا إىل مدين وقد أخرب 
[ } وإِلَى عاد أَخاهم هودا قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره أَفَلَا تتقُونَ { : ، قال تعاىل 
ى ثَمود أَخاهم صالحا قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره قَد وإِلَ{ : ، وقال  ] ٦٥: األعراف 

 ذَكُمأْخوٍء فَيا بِسوهسملَا تو ضِ اللَّهي أَرأْكُلْ فا توهةً فَذَرآي لَكُم اقَةُ اللَّهن هذه كُمبر نةٌ منيب كُماَءتج
ع يمأَل وا { : ، وقال عز من قائل  ] ٧٣: األعراف [ } ذَابدبمِ اعا قَوا قَالَ يبيعش ماهأَخ نيدإِلَى مو

ناس أَشياَءهم اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره قَد جاَءتكُم بينةٌ من ربكُم فَأَوفُوا الْكَيلَ والْميزانَ ولَا تبخسوا ال
 نِنيمؤم متإِنْ كُن لَكُم ريخ كُما ذَلهلَاحإِص دعضِ بي الْأَروا ففِْسدلَا تفكل  ] ٨٥: األعراف [ } و ،

  .األنبياء بعثوا بالتوحيد كما تقدم 

)١/١٠(  

  

 بعينها اليت عبدها قوم نوح عليه وملا أرسل اهللا نبينا حممدا صلى اهللا عليه وآله وسلم كسر تلك األصنام
السالم ، واليت توارثها املشركون ، وغريها من األصنام ، وقد أرسل إىل قوم يتعبدون وحيجون 

ويتصدقون ، وحيبون اهللا ويذكرونه كثريا ، ولكنهم جيعلون بعض املخلوقات وسائط بينهم وبني اهللا ، 
عتهم عنده مثل املالئكة وعيسى ومرمي ، وأناس غريهم نريد منهم التقرب إىل اهللا ، ونريد شفا: يقولون 

أَلَا للَّه الدين الْخالص والَّذين اتخذُوا من دونِه أَولياَء ما نعبدهم إِلَّا { : من الصاحلني ، قال تعاىل 
ف مهنيب كُمحي لْفَى إِنَّ اللَّهز ا إِلَى اللَّهونبقَريل كَفَّار بكَاذ وه ني مدهلَا ي فُونَ إِنَّ اللَّهلتخي يهف ما هي م

، فجدد هلم نبينا حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم دين أبيهم إبراهيم عليه السالم ،  ] ٣: الزمر [ } 
 ، وال لنيب وأخربهم أن هذا التقرب حق هللا وحده ، وال يصلح منه شيء لغري اهللا ، ال مللك مقرب

  .مرسل ، وال غريمها 

)١/١١(  

  



}{ قُلْ إِني أُمرت أَنْ أَعبد اللَّه مخلصا لَه الدين { : قال تعاىل آمرا نبيه حممدا صلى اهللا عليه وآله وسلم 
 نيملسلَ الْمأَنْ أَكُونَ أَول ترأُمو }{بر تيصإِنْ ع افي أَخيمٍ قُلْ إِنظمٍ عوي ذَابي ع }{ دبأَع قُلِ اللَّه

فَاعبدوا ما شئْتم من دونِه قُلْ إِنَّ الْخاسرِين الَّذين خِسروا أَنفُسهم وأَهليهِم يوم }{ مخلصا لَه دينِي 
 بِنيانُ الْمرسالْخ وه كأَلَا ذَل ةامي١٥ - ١١: الزمر [ } الْق. [   

وقد كان هؤالء املشركون يقرون بأن اهللا هو اخلالق وحده ال شريك له ، وأنه ال يرزق إال هو ، وال 
حييي وال مييت إال هو ، وال يدبر األمر إال هو ، وأن مجيع السماوات السبع وما فيهن ، واألرضني 

  .السبع وما فيهن ، كلهم عبيده ، وحتت تصرفه وقهره 

)١/١٢(  

  

قُلْ من يرزقُكُم من السماِء والْأَرضِ أَمن يملك السمع { : الدليل على ذلك قول احلق تبارك وتعاىل و
ه فَقُلْ أَفَلَا والْأَبصار ومن يخرِج الْحي من الْميت ويخرِج الْميت من الْحي ومن يدبر الْأَمر فَسيقُولُونَ اللَّ

سيقُولُونَ }{ قُلْ لمنِ الْأَرض ومن فيها إِنْ كُنتم تعلَمونَ { : ، وقوله تعاىل  ] ٣١: يونس [ } تتقُونَ 
قُولُونَ للَّه قُلْ أَفَلَا سي}{ قُلْ من رب السماوات السبعِ ورب الْعرشِ الْعظيمِ }{ للَّه قُلْ أَفَلَا تذَكَّرونَ 

سيقُولُونَ للَّه قُلْ }{ قُلْ من بِيده ملَكُوت كُلِّ شيٍء وهو يجِري ولَا يجار علَيه إِنْ كُنتم تعلَمونَ }{ تتقُونَ 
  .، وغري ذلك من اآليات  ] ٨٩ - ٨٤: املؤمنون [ } فَأَنى تسحرونَ 

)١/١٣(  

  

فإذا حتققت أم مقرون ذا ، وأنه مل يدخلهم يف اإلسالم ، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو 
توحيد العبادة ، بأن ال يعبد إال اهللا ، ويكفر مبا يعبد من دونه من األنبياء واملالئكة والصاحلني واملقبورين 

 هذا الشرك ، ودعاهم إىل وغريهم ، وعرفت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قاتلهم على
،  ] ١٨: اجلن [ } وأَنَّ الْمساجِد للَّه فَلَا تدعوا مع اللَّه أَحدا { : إخالص العبادة هللا وحده ، قال تعاىل 

لَّا كَباسط كَفَّيه إِلَى لَه دعوةُ الْحق والَّذين يدعونَ من دونِه لَا يستجِيبونَ لَهم بِشيٍء إِ{ : وقال سبحانه 
، وحتققت أن رسول  ] ١٤: الرعد [ } الْماِء ليبلُغَ فَاه وما هو بِبالغه وما دعاُء الْكَافرِين إِلَّا في ضلَالٍ 

اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله هللا ، والنذر كله هللا ، والذبح كله هللا ، 
االستغاثة كلها باهللا ، ومجيع أنواع العبادة كلها هللا ، وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية مل يدخلهم يف و

اإلسالم ، وأن قصدهم املالئكة أو األنبياء أو األولياء ال يريدون إال شفاعتهم ، والتقرب إىل اهللا بذلك 
  هو الذي أحل دماءهم وأمواهلم ،



)١/١٤(  

  

  . الذي دعت إليه الرسل ، وأىب عن اإلقرار به املشركون عرفت حينئذ التوحيد
فإن اإلله هو الذي يقصد ألجل هذه األمور سواء كان ) ال إله إال اهللا ( وهذا التوحيد هو معىن قولك 

ملكا أو نبيا أو وليا صاحلا ، أو شجرة أو قربا أو جنيا ، فإن مشركي العرب مل يريدوا أن اإلله هو 
الذي يقصد : فإم يعلمون أن ذلك هو اهللا وحده كما تقدم ، وإمنا أرادوا باإلله اخلالق الرازق ، 

، وأن ) ال إله إال اهللا ( بالعبادة ، فأتاهم النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يدعوهم إىل كلمة التوحيد 
عليهم ، يكفروا مبا يعبد من دون اهللا ، فأبوا عليه ذلك ، وجرى ما هو معروف من نصر اهللا نبيه 

) ١" (سرية املصطفى صلى اهللا عليه وآله وسلم " والتمكني لدينه يف األرض ، كما بينت ذلك يف كتايب 
.  

_________  
هو فصول فيما صح من السرية النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصالة والسالم ، وذكر ) ١(

الرفيعة ، ومشائله الفاضلة ، أسأل اهللا اهتمامه بتوحيد اهللا ، وذكر أيامه وغزواته وسراياه ، وأخالقه 
  .العظيم أن ييسر طباعته قريبا 

)١/١٥(  

  

إذا علمت ذلك ، وعلمت الشرك باهللا الذي حرمه اهللا أشد من حترمي الزىن ، وقتل النفس اليت حرم اهللا 
غفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُء ومن إِنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك بِه وي{ : إال باحلق ، والذي قال اهللا فيه 

، وعرفت دين الرسل من أوهلم إىل آخرهم ،  ] ٤٨: النساء [ } يشرِك بِاللَّه فَقَد افْترى إِثْما عظيما 
من أمة حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم ) ١(الذي ال يقبل اهللا من أحد سواه ، وعرفت ما وقع فيه فئام 

ال تقوم الساعة حىت تلحق قبائل « : ك ، وضممت إىل ذلك قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم من الشر
  ) .٢(» من أميت باملشركني ، وحىت تعبد قبائل من أميت األوثان 

ال تقوم الساعة حىت « : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال 
طاغية دوس اليت كانوا يعبدون يف : وذو اخللصة »  ذي اخللصة تضطرب أليات نساء دوس على

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : ، وروى مسلم عن عائشة رضي اهللا عنها قالت ) ٣(اجلاهلية 
  ) .٤(» ال يذهب الليل والنهار حىت تعبد الالت والعزى « : وسلم يقول 

  :إذا علمت ذلك أفادك فائدتني 
_________  



  .مجوع كثرية : ي أ) ١(
   ) .٤٢٥٢: الفنت واملالحم ذكر الفنت ودالئلها ( رواه أبو داود يف : صحيح ) ٢(
واللفظ له ،  ) ٧١١٦: تغري الزمان حىت تعبد األوثان : الفنت باب ( رواه البخاري يف : متفق عليه ) ٣(

تعبدها دوس يف ، وكانت صنما » حول ذي اخللصة . . « : وفيه  ) ٧٢٩٨: الفنت ( ومسلم يف 
  .اجلاهلية ، بتباله 

   ) .٧٢٩٩: كتاب الفنت ( رواه يف ) ٤(

)١/١٦(  

  

قُلْ بِفَضلِ اللَّه وبِرحمته فَبِذَلك فَلْيفْرحوا هو خير مما { : الفرح بفضل اهللا وبرمحته ، قال تعاىل : األوىل 
   ] .٥٨: يونس [ } يجمعونَ 

)١/١٧(  

  

اخلوف العظيم من الشرك ، فإن سادات األولياء خافوا منه كمثل نيب اهللا وخليله إبراهيم صلى  : الثانية
إبراهيم [ } واجنبنِي وبنِي أَنْ نعبد الْأَصنام { : اهللا عليه وآله وسلم فقد قال اهللا عنه أنه دعا ربه بقوله 

اللهم إين أعوذ بك أن أشرك بك « : يه وآله وسلم ، وقال نيب اهللا وخليله حممد صلى اهللا عل ] ٣٥: 
، وخصوصا أن اهللا قص علينا يف القرآن الكرمي عن قوم موسى ) ١(» وأنا أعلم ، وأستغفرك ملا ال أعلم 

يا بنِي { : عليه السالم مع صالحهم وعلمهم ، وأن اهللا فضلهم على أهل زمام ، بدليل قوله تعاىل 
، مع ذلك  ] ٤٧: البقرة [ }  نِعمتي الَّتي أَنعمت علَيكُم وأَني فَضلْتكُم علَى الْعالَمني إِسرائيلَ اذْكُروا

{ : طلبوا من نبيهم أن جيعل هلم إهلا غري اهللا يعبدونه ، كما أن للمشركني آهلة يعبدوا ، قال تعاىل 
توا علَى قَومٍ يعكُفُونَ علَى أَصنامٍ لَهم قَالُوا يا موسى اجعلْ لَنا إِلَها كَما وجاوزنا بِبنِي إِسرائيلَ الْبحر فَأَ

جتهلون عظمة اهللا ، وما ينبغي أن يرته : يعين  ] ١٣٨: األعراف [ } لَهم آلهةٌ قَالَ إِنكُم قَوم تجهلُونَ 
  عنه من

_________  
   ).٧١٦( » ألدب املفرد ا« رواه البخاري يف ) ١(

)١/١٨(  

  



  .الشريك 

)١/١٩(  

  

وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ { : واعلم أن اهللا سبحانه من حكمته أنه جعل لكل نيب عدوا ، والدليل قوله تعاىل 
رورا ولَو شاَء ربك ما فَعلُوه نبِي عدوا شياطني الْإِنسِ والْجِن يوحي بعضهم إِلَى بعضٍ زخرف الْقَولِ غُ

إين خلقت عبادي " « : ، وقال تعاىل يف احلديث القدسي  ] ١١٢: األنعام [ } فَذَرهم وما يفْترونَ 
حنفاء كلهم ، وإم أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم ، وحرمت عليهم ما أحللت هلم ، وأمرم أن 

، إذا علمت ذلك كله عظم فرحك بفضل اهللا وبرمحته ، وزاد ) ١(» به سلطانا يشركوا يب ما مل أنزل 
{ : خوفك من طرائق الشياطني يف صد الناس عن سبيل اهللا ، فقد قال إمامهم إبليس لربك عز وجل 

 يمقتسالْم اطَكرص منَّ لَهدنِي لَأَقْعتيا أَغْوقَالَ فَبِم }{م مهنيلَآت ثُم نعو هِملْفخ نمو يهِمدنِ أَييب ن
 رِيناكش مهأَكْثَر جِدلَا تو هِملائمش نعو انِهِممفقد قعد إبليس وجنوده  ] ١٧ ، ١٦: األعراف [ } أَي

 من الشياطني على الطريق املوصلة إىل اهللا ، ومعهم فصاحة وتزيني وشبه ، فالواجب عليك أن تتعلم من
  دين اهللا ما يصري سالحا لك

_________  
: فاجتالتهم الشياطني أي : » لسان العرب « ، قال يف  ) ٧٢٠٧: اجلنة ( رواه مسلم يف ) ١(

استخفتهم فجالوا معهم يف الضالل ، وجال واجتال إذا ذهب وجاء ، ومنه اجلوالن يف احلرب ، واجتال 
  .عن مكانه الزائل : الشيء إذا ذهب به ، وساقه ، واجلائل 

)١/٢٠(  

  

  .تقاتل به هؤالء الشياطني 
إِنَّ كَيد الشيطَان { وال ختف وال حتزن إذا أقبلت على اهللا ، وتوكلت عليه ، وأصغيت إىل حجته وبيناته 

: أي  ] ١٣: الطالق [ } ومن يتوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه { ، و  ] ٧٦: النساء [ } كَانَ ضعيفًا 
[ } وإِنَّ جندنا لَهم الْغالبونَ { : كافيه ، واملوحد الواحد يغلب ألفا من علماء املشركني ، قال تعاىل 

، فجند اهللا هم الغالبون باحلجة واللسان ، كما أم هم الغالبون بالسيف والسنان  ] ١٧٣: الصافات 
عه سالح ، وقد من اهللا تعاىل علينا بكتابه الذي ، وإمنا اخلوف على املسلم الذي يسلك الطريق وليس م

، فال يأيت صاحب باطل  ] ٨٩: النحل [ } تبيانا لكُلِّ شيٍء وهدى ورحمةً وبشرى للْمسلمني { جعله 
ثَلٍ إِلَّا جِئْناك ولَا يأْتونك بِم{ : حبجة أو شبهة إال ويف القرآن ما ينقضها ويبني بطالا ، كما قال تعاىل 



هذه اآلية عامة يف كل حجة يأيت ا : ، قال بعض املفسرين  ] ٣٣: الفرقان [ } بِالْحق وأَحسن تفِْسريا 
  .أهل الباطل إىل يوم القيامة 

)١/٢١(  

  

 وسلم ومن ذلك أن تعلم ما كان عليه أهل اجلاهلية من أمور خالفهم فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله
، فإن ذلك من أهم املهمات اليت وردت يف الكتاب والسنة الصحيحة ، وذلك لتحذر منها ، مث حتذر 

  .منها ، وتكون معرفتها زادا لك وسالحا يف وجه املشركني 

)١/٢٢(  

  

م دين اإلسال( فلقد كان البشر قبل البعثة احملمدية يف جاهلية وشر ، مث أتى اهللا سبحانه ذا اخلري العظيم 
كان الناس يسألون رسول « :  عن حذيفة بن اليمان قال - واللفظ له-كما روى البخاري ومسلم ) 

يا رسول : اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عن اخلري ، وكنت أسأله عن الشر خمافة أن يدركين ، فقلت 
هل : فقلت " نعم : " ؟ قال اهللا إنا كنا يف جاهلية وشر ، فجاءنا اهللا ذا اخلري ، فهل بعد هذا اخلري شر 

قوم يستنون : " وما دخنه ؟ قال : قلت : قال " نعم ، وفيه دخن : " بعد ذلك الشر من خري ؟ قال 
: " هل بعد ذلك اخلري من شر ؟ قال : قلت " بغري سنيت ، ويهتدون بغري هديي ، تعرف منهم وتنكر 
: يا رسول اهللا ، صفهم لنا ، قال : فقلت " فوه فيها نعم ، دعاة على أبواب جهنم ، من أجام إليها قذ

تلزم : " فما ترى إن أدركين ذلك ؟ قال : قلت " نعم ، هم قوم من جلدتنا ، ويتكلمون بألسنتنا " 
فاعتزل تلك الفرق كلها ، : " فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام ؟ قال : فقلت " مجاعة املسلمني وإمامهم 
، ويف رواية أخرى ) ١(» جرة ، حىت يدركك املوت ، وأنت على ذلك ولو أن تعض على أصل ش

  يكون بعدي أئمة ال يهتدون داي ، وال يستنون بسنيت ،«  ) : ٤٧٨٥( ملسلم 
_________  

( ، ومسلم يف  ) ٣٦٠٦: املناقب عالمات النبوة يف اإلسالم ( رواه البخاري يف : متفق عليه ) ١(
   ).٤٧٨٤: اإلمارة 

)١/٢٣(  

  



  .» وسيقوم فيهم رجال قلوم قلوب الشياطني يف جثمان إنس 
إنك « : فاجلاهلية كانت قبل البعثة ، وقد يتلبس اإلنسان املسلم بشيء من صفات اجلاهلية ، فيقال فيه 

، وكمثل الفخر باألحساب ، والطعن يف األنساب ، والنياحة على امليت ، ) ١(» امرؤ فيك جاهلية 
ذلك يف أبواب الكتاب بإذن اهللا ، وهذه ال يكفر صاحبها ، فهي من أبواب الكبائر ، ويأيت الكالم على 

دعاء غري اهللا ، وطاعة العلماء واحلكام يف حتليل ما حرم اهللا أو حترمي ما : أما اليت يكفر صاحبها فمثل 
  .أحل اهللا 

 وغري املكفِّر بالدليل الشرعي ويأيت الكالم على هذا مفصال مبشيئة اهللا ، ويعرف كل من النوعني املكفِّر
  .من كتاب وسنة ، وما كان عليه سلف األمة رضوان اهللا عليهم 

  :األدلة على وجوب خمالفة أهل اجلاهلية 
_________  

من هذا  ] ٨٥[ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ذلك أليب ذر ، وتأيت القصة يف املسألة ) ١(
  .الكتاب 

)١/٢٤(  

  

وأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق مصدقًا لما بين يديه من الْكتابِ { : ة ، فمنها قوله تعاىل األدلة كثري
كُلٍّ جل قالْح نم اَءكا جمع ماَءهوأَه بِعتلَا تو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُمفَاح هلَيا عنميهمةً وعرش كُمنا ملْنع

 إِلَى اللَّه اتريبِقُوا الْختفَاس اكُما آتي مف كُملُوبيل نلَكةً وداحةً وأُم لَكُمعلَج اَء اللَّهش لَوا واجهنمو
وأَن احكُم بينهم { : ، وقوله تعاىل  ] ٤٨: ة املائد[ } مرجِعكُم جميعا فَينبئُكُم بِما كُنتم فيه تختلفُونَ 

بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواَءهم واحذَرهم أَنْ يفْتنوك عن بعضِ ما أَنزلَ اللَّه إِلَيك فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما 
{ : ، وقوله  ] ٤٩: املائدة [ }  ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثريا من الناسِ لَفَاسقُونَ يرِيد اللَّه أَنْ يصيبهم بِبعضِ

  فَلذَلك فَادع واستقم كَما أُمرت ولَا تتبِع أَهواَءهم وقُلْ آمنت بِما أَنزلَ اللَّه من كتابٍ

)١/٢٥(  

  

كُمنيلَ بدأَعل ترأُما وننيب عمجي اللَّه كُمنيبا وننيةَ بجلَا ح الُكُممأَع لَكُما والُنما أَعلَن كُمبرا ونبر اللَّه 
 ريصالْم هإِلَيلَا { : ، وقوله  ] ١٥: الشورى [ } وا وهبِعرِ فَاتالْأَم نم ةرِيعلَى شع اكلْنعج اَء ثُموأَه بِعتت

فنهى اهللا تعاىل نبيه صلى اهللا عليه وآله وسلم أن يتبع أهواء الذين  ] ١٨: اجلاثية [ } الَّذين لَا يعلَمونَ 
كل من خالف شريعته ، وأهواؤهم هو ما يهوونه ، وما عليه املشركون من ( ال يعلمون ، ويدخل فيه 



م الباطل وتوابع ذلك ، فهم يهوونه ، وموافقتهم فيه اتباع هديهم الظاهر ، الذي هو من موجبات دينه
  ) .١) (ملا يهوونه 

[ } يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تقُولُوا راعنا وقُولُوا انظُرنا واسمعوا وللْكَافرِين عذَاب أَليم { : وقال اهللا تعاىل 
 راعيته إذا تأملته وتعرفت أحواله ، وكانت اليهود تقوله حافظنا ، من) : راعنا  ] ( ١٠٤: البقرة 

لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم تشبها باملؤمنني ، وهو بلغتهم سب بالرعونة ، فينوونه ، فنهى اهللا 
  ) .٢(عنه املؤمنني 

  :بيان سوء عاقبة من اتبع أهل اجلاهلية 
_________  

   ) .٨٥ / ١( اب اجلحيم اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصح) ١(
   ) .١٦( لكاتب هذه السطور ، ص » التفسري الوجيز على هامش الكتاب العزيز « ) ٢(

)١/٢٦(  

  

جاءت أدلة صرحية يف بيان العاقبة الشنيعة اليت أعدها اهللا تعاىل ملن خالف أمره ، وتشبه بأعدائه ، مما 
  :يدل على قبح الفعل ، وشناعته ، ومن هذه األدلة 

ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِع ملَّتهم قُلْ إِنَّ هدى اللَّه هو الْهدى ولَئنِ { : ه تعاىل قول
ففي  ] ١٢٠: البقرة [ } اتبعت أَهواَءهم بعد الَّذي جاَءك من الْعلْمِ ما لَك من اللَّه من ولي ولَا نصريٍ 

هذا ديد شديد ووعيد أكيد لألمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة ، 
  ) .١(واخلطاب مع الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم ، واملراد أمته 

رد أهواء نفس ، ومن ترك الدين دينهم ؛ ألن ما هم عليه جم: ومل يقل } ولَئنِ اتبعت أَهواَءهم { : وقوله 
  ) .٢(اتبع اهلوى ال حمالة 

ومتابعتهم فيما خيتصون به من دينهم وتوابع دينهم اتباع ألهوائهم ، بل : ( قال أبو العباس رمحه اهللا 
  ) .٣) (حيصل اتباع أهوائهم مبا هو دون ذلك 

_________  
  .تفسري ابن كثري عند تفسري اآلية الكرمية : انظر ) ١(
   ) .٢٢( التفسري الوجيز ص ) ٢(
   ) .٨٦ - ٨٥ / ١( اقتضاء الصراط املستقيم ) ٣(

)١/٢٧(  

  



كَالَّذين من قَبلكُم كَانوا أَشد منكُم قُوةً وأَكْثَر أَموالًا وأَولَادا فَاستمتعوا بِخلَاقهِم { : قال اهللا تعاىل 
لَاقبِخ متعتمتفَاس بِطَتح كوا أُولَئاضي خكَالَّذ متضخو هِملَاقبِخ كُملقَب نم ينالَّذ عتمتا اسكَم كُم

   ] .٦٩: التوبة [ } أَعمالُهم في الدنيا والْآخرة وأُولَئك هم الْخاسرونَ 
وقوع ذلك يف املاضي ، وهو ذم ملن يفعله إىل فاستمتعتم وخضتم خرب عن : مث قوله : ( قال أبو العباس 

يوم القيامة ، كسائر ما أخرب اهللا به عن الكفار واملنافقني عند مبعث حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم ، 
  ) .١) (فإنه ذم ملن حاله كحاهلم إىل يوم القيامة 
  :وصف املتشبهني مبا يفيد شناعة فعلهم 

ملحد يف احلرم ، ومبتغ يف : أبغض الناس إىل اهللا ثالثة « : سلم كما يف قوله صلى اهللا عليه وآله و
  ) .٢(» اإلسالم سنة اجلاهلية ، ومطلب دم امرئ بغري حق ليهريق دمه 

  .أن هذه األمة ستتبع سنن من كان قبلها : قاعدة كلية عامة 
_________  

   ) .١٠٥ - ١٠٤ / ١( االقتضاء ) ١(
   ) .٦٨٨٢: ن طلب دم امرئ بغري حق الديات م( رواه البخاري يف ) ٢(

)١/٢٨(  

  

: ال تقوم الساعة حىت تأخذ أميت بأخذ القرون قبلها « : ودليل ذلك قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم 
ومن الناس إال أولئك ؟ : " يا رسول اهللا كفارس والروم ؟ فقال : فقيل . " شربا بشرب ، وذراعا بذراع 

عن سنن من كان قبلكم شربا شربا ، وذراعا ذراعا ، حىت لو دخلوا جحر ضب لَتتب« : ، وقوله ) ١(» 
  ) .٢(» تبعتموهم 

  :ويف ذلك مسائل 
  .العلم بذلك : األوىل 
  .احلذر الشديد من مشاة املشركني يف أي شيء : الثانية 
  :اخلوف الشديد من أن يتشبه م من غري قصد ، ففيه : الثالثة 

  .أمهية العلم ، واخلسارة العظيمة بفقدانه : خلامسة الرابعة وا
أنه صلى اهللا عليه وآله وسلم خياف على أمته اتباعهم ، فلذلك قال ما قال على جهة التعيري : السادسة 
  .والتوبيخ 
كناية عن شدة املوافقة هلم » شربا بشرب ، وذراعا بذراع « : قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم : السابعة 

لكفر واملعاصي ، وهو خرب معناه النهي عن اتباعهم ، ومنعهم من االلتفات لغري دين اإلسالم ، وعن يف ا



  ) .٣(» من تشبه بقوم فهو منهم « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم : ابن عمر قال 
  .والتشبه يشمل كل شبه يكون يف األعياد واألخالق واملالبس والكالم وغري ذلك 

_________  
لتتبعن سنن من كان « : االعتصام قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ( يف : رواه البخاري ) ١(

   ).٧٣١٩: » قبلكم 
   ) .٦٧٨١: العلم ( ، ومسلم يف  ) ٧٣٢٠(  برقم - واللفظ له -رواه البخاري : متفق عليه ) ٢(
   ) .٤٠٣١: اللباس يف لبس الشهرة ( رواه أبو داود يف : حسن صحيح ) ٣(

)١/٢٩(  

  

رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم علي ثوبني « : وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال 
، واألمر يطول يف هذا ، ولعل فيما ) ١(» إن هذه من ثياب الكفار ، فال تلْبسها : " معصفرين فقال 

  .ذكرنا كفاية إن شاء اهللا 
لم ذلك وتعليمه ، وتفهمه وتفهيمه ، خصوصا أن علماء هذه األمة إذا علمت هذا زاد حرصك على تع

اخلامتة حذروا من سلوك مسالك اجلاهلية النكراء ، بعدما رأوا ما وقع فيه فئام الناس من البدع 
واحملدثات ، والتشبه بأهل اجلاهلية اجلهالء من األميني والكتابيني ، ووقعوا فيما حذر منه رسول اهللا 

ه وآله وسلم ، فكان من نتائج ذلك تأليف الكتب احملذرة من الوقوع يف ذلك ، فألفت يف صلى اهللا علي
ذلك مؤلفات عديدة ، منها ما يتحدث عن البدع عموما ، ويف ضمنه التحذير من مشاة الكفار ، 

  .ومنها ما هو خاص بالتحذير من مشاة الكفار 
مسائل اجلاهلية اليت خالف فيها رسول اهللا " و ومن هذه املؤلفات هذا املؤلف الذي بني يديك ، وه

ألف أصله الشيخ أبو عبد اهللا حممد بن علي بن حممد رمحه اهللا " صلى اهللا عليه وآله وسلم أهل اجلاهلية 
اإلمام أبو املعايل حممود شكري بن عبد اهللا األلوسي رحم : ، وتوسع فيها على هذا النحو عالمة العراق 

  .اهللا اجلميع 
_________  

نبات يصبغ به ، وقد عصفرت الثوب فتعصفر : ، والعصفر  ) ٥٤٣٤: اللباس ( يف : رواه مسلم ) ١(
  .» عصفر « : مادة » لسان العرب « : انظر . 

)١/٣٠(  

  



 هـ لكن ما يسر اهللا ذلك ، مث عزمت ثانية هذا العام ١٤١٣وقد كنت عزمت على طباعته سنة 
ن رأى فيها شيئا من اخلطأ فليبادر إىل نصيحيت مشكورا ، بأن  هـ ، فكانت هذه الطبعة ، وم١٤٢٢

يبينه يل ، وليكن رائده يف هذا اال وغريه النصح واإلرشاد ، والتواصي باحلق ، ورحم اهللا عبدا دلين 
على خطئي ، وأهدى إيل عيويب ، وليكن النصح مقرونا بالدليل من كتاب وسنة ، وما كان عليه سلف 

  .اهللا خريا األمة ، وجزاه 
  .هذا وصلى اهللا على عبده ونبيه حممد وعلى النبيني من قبله وسلم تسليما كثريا 

  كتبه
  علي بن مصطفى خلوف

  هـ١٤٣٢ / ٢ / ٢اخلميس 
  ٢٦٢٥ب . ص : دمشق : عنوان املراسالت 

)١/٣١(  

  

  شيء من ترمجة العالمة الشيخ
  حممود شكري األلوسي رمحه اهللا

  .شكري بن عبد اهللا بن حممد بن أيب الثناء األلوسي  هو أبو املعايل حممود -
  . هـ يف بغداد من بالد العراق ١٢٧٣ / ٩ / ١٩ ولد رمحه اهللا يف -
ت (  نشأ رمحه اهللا يف بيت علم ودين ، فقد كان كثري من أسرته علماء وأدباء ، فأبوه عبد اهللا -

، وإن كان عنده شيء من " ح املعاين رو" كان عاملا ، وكذلك جده أبو الثناء حممود صاحب  ) ١٢٩١
، فقد كان خيرا " جالء العينني " صاحب ) ١(البدع ، فاهللا يساحمه ، ومن هؤالء عمه نعمان خري الدين 

  .دينا عاملا وقورا 
 بدأ أبو املعايل رمحه اهللا يف طلب العلم يف سن مبكرة جدا ، فأخذ عن أبيه مبادئ العربية واخلط ، مث -

اة أبيه كفله عمه خري الدين فأخذ عنه ، كما أخذ عن مشايخ بلده ، ومنهم الشيخ إمساعيل بن بعد وف
  .مصطفى 

  : أَلَّف أبو املعايل رمحه اهللا مؤلفات كثرية نافعة إن شاء اهللا ، ومن هذه املؤلفات -
د اللطيف بن فتح املنان ، وهو كتاب أمت به منهاج التأسيس يف الرد على داود بن جرجيس للشيخ عب* 

  .عبد الرمحن بن حسن 
  .بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب * 
  .شرح مسائل اجلاهلية ، وهو كتابنا هذا * 



  .شرح منظومة عمود النسب * 
_________  

  .وحنوها ملا فيها من تزكية النفس املنهي عنها » خري الدين « ال جيوز التسمية بـ ) ١(

)١/٣٢(  

  

اهللا على عقيدة ومنهج السلف الصاحل رضوان اهللا عليهم ، يظهر ذلك جليا يف  لقد كان الشيخ رمحه -
  " .فتح املنان " و " شرح مسائل اجلاهلية " مؤلفاته ، وخاصة يف 

 هـ على أثر مرض أمل به يف ١٣٤٢ توفِّي أبو املعايل رمحه اهللا يف اليوم الرابع من شهر شوال عام -
 ، نسأل اهللا تعاىل له الرمحة والنجاة من النار ، وجزاه على ما قدم أواخر شهر رمضان من العام نفسه

  .للمسلمني خري اجلزاء 

)١/٣٣(  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا الذي هدانا للدين املبني ، وأنار لنا الصراط املستقيم بأوضح الرباهني ، والصالة والسالم على 

ته الغراء من جهل اجلاهلني ، وعلى آله وأصحابه الغر امليامني سيد األولني واآلخرين ، الذي أنقذ بشريع
  .، الذين جاهدوا يف اهللا حىت أتاهم اليقني 

  :أما بعد 
 كان اهللا تعاىل له ، -حممود شكري األلوسي البغدادي : فيقول العبد املفتقر إىل عفو اهللا وغفرانه 

ى رسالة صغرية احلجم ، كثرية الفوائد ، تشتمل إين وقفت عل : -وأحسن عمله ، وأناله من اخلري أمله
على حنو مائة مسألة من املسائل اليت خالف فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أهل اجلاهلية من 
األميني والكتابيني ، وهي أمور ابتدعوها ما أنزل اهللا ا من سلطان ، وال أُخذَت عن نيب من النبيني ، 

مل العالمة ، القدوة الفَهامة حميي السنة السنِية ، وجمدد الشريعة النبوية ، حمدث عصره ، ألفها اإلمام العا
  .، تغمده اهللا تعاىل برمحته ، وأسكنه فسيح جنته ) ١(وحافظ دهره ، تذكرة السلف ، وعمدة اخللف 

_________  
  .لي بن حممد رمحه اهللا أبو عبد اهللا حممد بن ع: سقط مبقدار سطر ، ومؤلف األصل هو ) ١(

)١/٣٤(  



  

بيد أن مسائل تلك الرسالة يف غاية اإلجياز ، بل كادت تعد من قبيل األلغاز ، قد عرب عن كثري منها 
بعبارة جمملة ، وأتى فيها بدالئل ليست مشروحة وال مفصلة ، حىت أن من ينظرها يظن أا فهرس 

واب ، والشتماهلا على تلك املسائل املهمة ، اآلخذة كتاب ، قد عدت فيه املسائل من غري فصول وال أب
بيد املتمسك ا إىل منازل الرمحة ، أحببت أن أعلق عليها شرحا يفصل جمملها ، وتكشف معضلها ، من 
غري إجياز خمل ، وال إطناب ممل ، مقتصرا فيه على أوضح األقاويل ، ومبينا ما أورده من برهان ودليل ، 

لك املسلمني ، ويهدي به من يشاء من عباده املتقني ، فيكون سببا للثواب ، والفوز عسى اهللا أن ينفع بذ
  .يوم العرض واحلساب ، واألمن من أليم العذاب ، وما توفيقي إال باهللا ، عليه توكلت وإليه أنيب 

)١/٣٥(  

  

  :قال املصنف رمحه اهللا تعاىل 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 صلى اهللا عليه وآله وسلم ما عليه أهل اجلاهلية الكتابيني واألميني ، هذه مسائل خالف فيها رسول اهللا
  .مما ال غناء ملسلم عن معرفتها 

  
 دالض هنسح ظْهِري دالضاُء... ويالْأَش نيبتا تهدبِضو  

  
له وسلم ، فإن انضاف وأهم ما فيها وأشده خطرا عدم إميان القلب مبا جاء به الرسول صلى اهللا عليه وآ

{ : إىل ذلك استحسان دين اجلاهلية واإلميان به متت اخلسارة والعياذ باهللا تعاىل ، كما قال عز ذكره 
   ] .٥٢: العنكبوت [ } والَّذين آمنوا بِالْباطلِ وكَفَروا بِاللَّه أُولَئك هم الْخاسرونَ 

  املسألة األوىل
لصاحلني يف عبادة اهللا تعاىل ، ويرون ذلك من تعظيم الصاحلني الذي حيبه اهللا ، أم يتعبدون بإشراك ا

  . بذلك شفاعتهم ؛ لظنهم أم حيبون ذلك - أيضا -ويريدون 

)١/٣٦(  

  

خلصا لَه إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق فَاعبد اللَّه م{  ] : ٣ - ٢" [ الزمر " كما قال تعاىل يف أوائل 
 ينلْفَى إِنَّ }{ الدز ا إِلَى اللَّهونبقَريإِلَّا ل مهدبعا ناَء ميلأَو ونِهد نذُوا مخات ينالَّذو صالالْخ ينالد لَّهأَلَا ل



  .} اللَّه يحكُم بينهم في ما هم فيه يختلفُونَ 
[ } يعبدونَ من دون اللَّه ما لَا يضرهم ولَا ينفَعهم ويقُولُونَ هؤلَاِء شفَعاؤنا عند اللَّه و{ : وقال تعاىل 

   ] .١٨: يونس 
وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ، فأتى باإلخالص ، وأخربهم أنه 

  . من أحد سواه ، وأن من فَعلَ ما استحسنوا حرم اهللا عليه اجلنة ، ومأواه النار دين اهللا الذي ال يقْبلُ
وهذه املسألة هي الدين كله ، وألجلها تفرق الناس بني مسلم وكافر ، وعندها وقعت العداوة ، 

تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ وقَاتلُوهم حتى لَا {  ] : ١٩٣" [ البقرة " وألجلها شرع اجلهاد ، كما قال تعاىل يف 
 لَّهل ينالد {.  

)١/٣٧(  

  

  الثانية
  .أم متفرقون ، ويرون السمع والطاعة مهانة ورذالة 

  :فأمرهم اهللا باالجتماع ، واهم عن التفرقة 
واعتصموا }{  إِلَّا وأَنتم مسلمونَ يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته ولَا تموتن{ : فقال عز ذكره 

 هتمبِنِع متحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب اًء فَأَلَّفدأَع متإِذْ كُن كُملَيع ةَ اللَّهموا نِعاذْكُرقُوا وفَرلَا تا ويعمج لِ اللَّهببِح
ةفْرفَا حلَى شع متكُنا وانوونَ إِخدتهت لَّكُملَع هاتآي لَكُم اللَّه نيبي كا كَذَلهنم قَذَكُمارِ فَأَنالن نآل [ }  م

   ] .١٠٣ - ١٠٢: عمران 
أراد سبحانه مبا ذُكر ما كان بني األوس واخلزرج من احلروب اليت تطاولت مائة وعشرين سنة ، : يقال 

سالم ، فزالت األحقاد ، قاله ابن إسحاق ، وكان يوم بعاث آخر احلروب إىل أن ألف سبحانه بينهم باإل
  ) .١" (الكامل " اليت جرت بينهم ، وقد فصل ذلك يف 

أراد ما كان بني مشركي العرب من التنازع الطويل والقتال العريض ، ومنه : ومن الناس من يقول 
  .حرب البسوس ، كما نقل عن احلسن رضي اهللا عنه 

_________  
  .وما بعدها  ) ٣١٢ / ١( الكامل يف التاريخ البن األثري : انظر ) ١(

)١/٣٨(  

  



   ] .١٦: التغابن [ } فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم واسمعوا وأَطيعوا { : وقال تعاىل 
ة مما كان عليه إىل غري ذلك من اآليات الناصة على النهي عن االستبداد والتفرق وعدم االنقياد والطاع

  .أهل اجلاهلية 

)١/٣٩(  

  

  الثالثة
  . فضيلة ، وبعضهم جيعله دينا - عندهم -أن خمالفة ويل األمر ، وعدم االنقياد له 

فخالفهم النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف ذلك ، وأمرهم بالصرب على جور الوالة والسمع والطاعة 
  .والنصيحة هلم ، وغلظ يف ذلك ، وأبدى وأعاد 

: يرضى لكم ثالثا « : وهذه الثالث هي اليت ورد فيها ما يف الصحيح عنه صلى اهللا عليه وآله وسلم 
  .» أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا ، وأن تعتصموا حببل اهللا مجيعا ، وأن تناصحوا من واله اهللا أمركم 

ن كره من أمريه شيئا م« : وروى البخاري عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال 
  ) .١(» فليصرب ، فإنه من خرج من السلطان شربا مات ميتة جاهلية 

: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض ، فقلنا : عن جنادة بن أيب أمية ، قال  « - أيضا -وروى 
دعانا : ال أصلحك اهللا ، حدث حبديث ينفعك اهللا به مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ، ق

أن بايعنا على السمع والطاعة يف : " النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فبايعنا ، فكان فيما أخذ علينا 
منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ، وأن ال ننازع األمر أهله ، إال أن تروا كفرا بواحا 

  ) .٢(» عندكم من اهللا فيه برهان 
_________  

سترون « : الفنت باب قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ( أخرجه البخاري يف : متفق عليه ) ١(
   ) .٤٧٩١: اإلمارة ( واللفظ له ، ومسلم يف  ) ٧٠ ٥٣: » بعدي أمورا تنكروا 

سترون « : الفنت باب قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ( أخرجه البخاري يف : متفق عليه ) ٢(
٤٧٧١: اإلمارة ( وبنحوه مسلم يف  ) ٧٠٥٦ و٧٠٥٥: » ا بعدي أمورا تنكرو. (   

)١/٤٠(  

  

واألحاديث الصحيحة يف هذا الباب كثرية ، ومل يقع خلل يف دين الناس أو دنياهم إال من اإلخالل ذه 
  .الوصية 



)١/٤١(  

  

  الرابعة
ر من األولني واآلخرين أعظمها التقليد ، فهو القاعدة الكربى جلميع الكفا: أن دينهم مبين على أصول 

.  
وكَذَلك ما أَرسلْنا من قَبلك في قَرية من نذيرٍ إِلَّا قَالَ مترفُوها إِنا وجدنا آباَءنا علَى { : كما قال تعاىل 

ا وجدتم علَيه آباَءكُم قَالُوا إِنا بِما أُرسلْتم قَالَ أَولَو جِئْتكُم بِأَهدى مم}{ أُمة وإِنا علَى آثَارِهم مقْتدونَ 
   ] .٢٤ - ٢٣: الزخرف [ } بِه كَافرونَ 

 } اتبِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم ولَا تتبِعوا من دونِه أَولياَء قَليلًا ما تذَكَّرونَ{ : فأمرهم اهللا تعاىل بقوله 
   ] .٣: األعراف [ 

أَولَو { : ، قال } وإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتبِع ما أَلْفَينا علَيه آباَءنا { : وقال تعاىل 
   ] .١٧٠: البقرة [ } كَانَ آباؤهم لَا يعقلُونَ شيئًا ولَا يهتدونَ 

)١/٤٢(  

  

إىل غري ذلك مما يدل على أن أهل اجلاهلية كانوا يف ربقة التقليد ، ال يحكِّمون هلم رأيا ، وال . . . 
  ) .١(يشغلون فكرا ؛ فلذلك تاهوا يف أودية اجلهالة ، وهكذا كل من سلك مسلكهم يف أي عصر كان 

_________  
العلماء على املسلمني ، ويقول إنه وقد مشى على هذا املسلك اجلاهلي من يفرض تقليد األئمة و) ١(

  .واجب شرعي ، من املنتسبني للعلم والفتوى أصلحهم اهللا ، فال حول وال قوة إال باهللا 

)١/٤٣(  

  

  اخلامسة
  .االقتداء بفسقة أهل العلم وجهاهلم وعبادهم 

ن الْأَحبارِ والرهبان لَيأْكُلُونَ أَموالَ يا أَيها الَّذين آمنوا إِنَّ كَثريا م{ : فحذرهم اهللا تعاىل من ذلك بقوله 
 بِيلِ اللَّهس نونَ عدصيلِ واطاسِ بِالْب٣٤: التوبة [ } الن. [   

وا من قَبلُ يا أَهلَ الْكتابِ لَا تغلُوا في دينِكُم غَير الْحق ولَا تتبِعوا أَهواَء قَومٍ قَد ضلُّ{ : وقال تعاىل 



   ] .٧٧: املائدة [ } وأَضلُّوا كَثريا وضلُّوا عن سواِء السبِيلِ 
إىل آيات أُخر تنادي ببطالن االقتداء بالفساق وأهل الضاللة والغي ، وذلك من سنن اجلاهلية . . . 

  ) .١(وطرائقهم املعوجة 
_________  

  .لثانية والسبعون املسألة ا: قريب من هذه املسألة ) ١(

)١/٤٤(  

  

  السادسة
  .االحتجاج مبا كان عليه أهل القرون السالفة من غري حتكيم العقل ، واألخذ بالدليل الصحيح 

قَالَ ربنا }{ قَالَ فَمن ربكُما يا موسى {  ] : ٥٤ - ٤٩" [ طه " وقد أبطل اهللا تعاىل ذلك بقوله يف 
يطَى كُلَّ شي أَعى الَّذده ثُم لْقَهٍء خ }{ الْأُولَى ونالُ الْقُرا بقَالَ فَم }{ ٍابتي كي فبر دنا عهلْمقَالَ ع

الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض مهدا وسلَك لَكُم فيها سبلًا وأَنزلَ من السماِء ماًء }{ لَا يضلُّ ربي ولَا ينسى 
ى فَأَختش اتبن نا ماجوأَز ا بِهنجر }{ كُمامعا أَنوعارإخل . . . } كُلُوا و.  

فَلَما جاَءهم موسى بِآياتنا بينات قَالُوا ما هذَا إِلَّا سحر {  ] : ٣٧ - ٣٦" [ القصص " وقال تعاىل يف 
ي آبذَا فا بِهنعما سمى ورفْتم نيلا الْأَونائ }{ نمو هدنع نى مداَء بِالْهج نبِم لَمي أَعبى روسقَالَ مو

  .} تكُونُ لَه عاقبةُ الدارِ إِنه لَا يفْلح الظَّالمونَ 

)١/٤٥(  

  

ا إِلَى قَومه فَقَالَ يا قَومِ ولَقَد أَرسلْنا نوح{  ] : ٢٥ - ٢٣" [ املؤمنني " وقال عز ذكره يف سورة 
فَقَالَ الْملَأُ الَّذين كَفَروا من قَومه ما هذَا إِلَّا بشر مثْلُكُم }{ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره أَفَلَا تتقُونَ 
لَأَن اَء اللَّهش لَوو كُملَيلَ عفَضتأَنْ ي رِيدي نيلا الْأَونائي آبذَا فا بِهنعما سكَةً ملَائلَ مز }{ لٌ بِهجإِلَّا ر وإِنْ ه

  .} جِنةٌ فَتربصوا بِه حتى حنيٍ 
هذَا لَشيٌء وانطَلَق الْملَأُ منهم أَن امشوا واصبِروا علَى آلهتكُم إِنَّ {  ] ٧ - ٦" [ ص " وقال تعاىل يف 

 ادري }{ لَاقتذَا إِلَّا اخإِنْ ه ةرالْآخ لَّةي الْمذَا فا بِهنعما سم {.  
فجعلوا مدار احتجاجهم على عدم قبول ما جاءت به الرسل أنه مل يكن عليه أسالفهم ، وال عرفوه منهم 

ني يبصرون ا ، وآذان يسمعون ا ، ، فانظر إىل سوء مداركهم ، ومجود قرائحهم ، ولو كانت هلم أع
  .لعرفوا احلق بدليله ، وانقادوا لليقني من غري تعليله ، وهكذا أخالفهم ووراثهم ، قد تشات قلوم 



)١/٤٦(  

  

  السابعة
  .االعتماد على الكثرة ، واالحتجاج بالسواد األعظم ، واالحتجاج على بطالن الشيء بقلة أهله 

وإِنْ تطع أَكْثَر من {  ] : ١١٧ - ١١٦" [ األنعام " ضد ذلك وما يبطله ، فقال يف فأنزل اهللا تعاىل 
إِنَّ ربك هو أَعلَم من }{ في الْأَرضِ يضلُّوك عن سبِيلِ اللَّه إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنْ هم إِلَّا يخرصونَ 

هبِيلس نلُّ عضي يندتهبِالْم لَمأَع وهو  {.  
فالكثرة على خالف احلق ال تستوجب العدول عن اتباعه ملن كان له بصرية وقلب ، فاحلق أحق باالتباع 

 قَالَ لَقَد ظَلَمك بِسؤالِ نعجتك إِلَى نِعاجِه وإِنَّ كَثريا من الْخلَطَاِء{ : وإن قل أنصاره كما قال تعاىل 
 ما هيلٌ مقَلو اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينضٍ إِلَّا الَّذعلَى بع مهضعي بغبفأخرب اهللا  ] ٢٤: ص [ } لَي ،

  :عن أهل احلق أم قليل ، غري أن القلة ال تضرهم 
  

  ليلٌفَقُلْت لَها إِنَّ الْكرام قَ... تعيرنا أَنا قَليلٌ عديدنا 

)١/٤٧(  

  

فاملقصود أن من له بصرية ينظر إىل الدليل ، ويأخذ ما يستنتجه الربهان وإن قل العارفون به ، املنقادون 
له ، ومن أخذ ما عليه األكثر ، وما ألفَته العامة من غري نظر الدليل فهو خمطئ ، سالك سبيل اجلاهلية ، 

  .مقدوح عند أهل البصائر 

)١/٤٨(  

  

  الثامنة
  .الستدالل على بطالن الشيء بكونه غريبا ا

فَلَولَا كَانَ من الْقُرون من قَبلكُم أُولُو بقية ينهونَ {  ] : ١١٦" [ هود " فرد اهللا تعاىل ذلك بقوله يف 
  .} ن ظَلَموا ما أُترِفُوا فيه وكَانوا مجرِمني عنِ الْفَساد في الْأَرضِ إِلَّا قَليلًا ممن أَنجينا منهم واتبع الَّذي

األقوام : أي } من الْقُرون { فهلَّا كان : حتضيض فيه معىن التفجع ، أي } فَلَولَا كَانَ { : ومعىن اآلية 
ي والعقل ، أو ذوو فضل ذَوو خصلة باقية من الرأ: أي } من قَبلكُم أُولُو بقية { املقتربة يف زمان واحد 



من : فالن من بقية القوم أي : ، على أن يكون البقية امسا للفضل ، واهلاء للنقل ، ومن هنا يقال 
} ينهونَ عنِ الْفَساد في الْأَرضِ { ، " يف الزوايا خبايا ، ويف الرجال بقايا : " خيارهم ، ومنه قوهلم 

إِلَّا قَليلًا { صصهم ، وفُسر الفساد بالكفر وما اقترن به من املعاصي ، الواقع فيما بينهم حسبما ذكر يف قَ
 مهنا منيجأَن نمم كانوا ينهون : استثناء منقطع أي } مولكن قليال ممن أجنيناهم ؛ لكو.  

)١/٤٩(  

  

  التاسعة
دراك ، ويف القدرة والْملْك ؛ االستدالل على املطلوب ، واالحتجاج بقوم أُعطوا من القوة يف الفهم واإل

  .ظَنا أن ذلك مينعهم من الضالل 
فَلَما رأَوه عارِضا مستقْبِلَ {  ] : ٢٦ - ٢٤" [ األحقاف " فرد اهللا تعاىل ذلك عليهم بقوله سبحانه يف 

بِه ملْتجعتا اسم ولْ ها بنرطمم ارِضذَا عقَالُوا ه هِمتيدأَو يمأَل ذَابا عيهف رِ }{  رِيحٍء بِأَميكُلَّ ش رمدت
 نيرِمجالْم مزِي الْقَوجن ككَذَل مهناكسى إِلَّا مروا لَا يحبا فَأَصهبر }{ يهف اكُمكَّنا إِنْ ميمف ماهكَّنم لَقَدو

ارصأَبا وعمس ما لَهلْنعجوا وٍء إِذْ كَانيش نم مهتدلَا أَفْئو مهارصلَا أَبو مهعمس مهنى عا أَغْنةً فَمدأَفْئا و
  .} يجحدونَ بِآيات اللَّه وحاق بِهِم ما كَانوا بِه يستهزِئُونَ 

)١/٥٠(  

  

فيما إِنْ { : يف قوله تعاىل " ما " نا عادا وأقدرناهم ، و قوي: أي } ولَقَد مكَّناهم { : ومعىن اآلية 
 يهف اكُمكَّنيف الذي ، أو يف شيء ما مكناكم فيه من : نافية أي " إن " موصولة أو موصوفة ، و } م

كْنا أَلَم يروا كَم أَهلَ{ : السعة والبسطة وطول األعمار وسائر مبادي التصرفات ، كما يف قوله تعاىل 
 لَكُم كِّنمن ا لَمضِ مي الْأَرف ماهكَّنم نقَر نم هِملقَب نما " ، ومل يكن النفي بلفظ  ] ٦: األنعام [ } م "

ليستعملوها فيما } وجعلْنا لَهم سمعا وأَبصارا وأَفْئدةً { كراهة لتكرير اللفظ ، وإن اختلف املعىن ، 
 ويعرفوا بكل منها ما نِيطَت به معرفته من فنون النعم ، ويستدل ا على شؤون منعمها عز خلقت له ،

حيث مل يستعملوه يف استماع } فَما أَغْنى عنهم سمعهم { وجل ، ويداوموا على شكره جل ثناؤه ، 
كونية املرسومة يف صحائف حيث مل جيتلوا ا اآليات ال} ولَا أَبصارهم { الوحي ومواعظ الرسل ، 

شيئا من األشياء ، : أي } من شيٍء { حيث مل يستعملوها يف معرفة اهللا تعاىل } ولَا أَفْئدتهم { األعمال ، 
  إِذْ{ : مزيدة للتوكيد ، وقوله " من " و



)١/٥١(  

  

 اللَّه اتونَ بِآيدحجوا يا{ تعليل للنفي ، } كَانم بِهِم اقحزِئُونَ وهتسي وا بِهمن العذاب الذي }  كَان
: األحقاف [ } فَأْتنا بِما تعدنا إِنْ كُنت من الصادقني { : كانوا يستعجلونه بطريق االستهزاء ، ويقولون 

٢٢. [   
؛ ظَنا أن ذلك فهذه اآلية تبطل االحتجاج بقوم أُعطوا من القوة يف الفهم واإلدراك ويف القدرة وامللك 

 كانوا من القوة والبسطة يف - ملا أخرب عنهم الترتيل -مينعهم من الضالل ، أال ترى أن قوم عاد 
األموال واألبدان واإلدراك وسعة األذهان وغري ذلك ما مل يكن مثله للعرب الذين أدركوا اإلسالم ، 

توفيق لإلميان باهللا ورسله ، واإلذعان ومع ذلك ضلوا عن سواء السبيل ، وكذبوا الرسل باألباطيل ، فال
 ال لكثرة مال وال حلسن حال ، ومن يرد احلق - تعاىل -للحق ، وسلوك سبله ، إمنا هو فضل من اهللا 

ويستدل بكون من هو أحسن حاال منه مل يقبله ، ومل حيكم عقله ، ويتبع ما يوصل إليه الدليل ، فقد 
  .رضية سلك سبيل اجلاهلية ، وحاد عن احلجة امل

)١/٥٢(  

  

وكَانوا من قَبلُ يستفْتحونَ علَى الَّذين كَفَروا فَلَما جاَءهم ما عرفُوا { : قوله تعاىل : ومثل هذه اآلية 
 رِينلَى الْكَافع ةُ اللَّهنفَلَع وا بِه٨٩: البقرة [ } كَفَر. [   

ى اهللا عليه وآله وسلم ، وأن اهللا سريسل نبيا كرميا من كان اليهود يعلمون من كتبهم رسالة حممد صل
يا ربنا أرسل النيب املوعود إرساله : العرب ، وكانوا من قبل يستفتحون على املشركني ببعثته ، ويقولون 

؛ حىت ننتصر على األعداء ، فلما جاءهم ما عرفوا ، وهو حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم كفروا به ؛ 
 أحسن أثاثا ورِئْيا ، ومل يعلموا أن النبوة - بزعمهم -كون النبوة يف العرب ، وهم حسدا منهم أن ت

  .واإلميان ا فضل من اهللا يؤتيه من يشاء 
 الَّذين آتيناهم الْكتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبناَءهم وإِنَّ فَرِيقًا منهم{ :  قوله تعاىل - أيضا -ومثلها 

 ] ١٤٧ - ١٤٦: البقرة [ } الْحق من ربك فَلَا تكُونن من الْممترِين }{ لَيكْتمونَ الْحق وهم يعلَمونَ 
.  

)١/٥٣(  

  



ن ولَئنِ اتبعت أَهواَءهم من بعد ما جاَءك م{ : عائد على العلم يف قوله ) يعرفونه : ( الضمري يف قوله 
 نيمالظَّال نإِذًا لَم كلْمِ إِنم احلق ، وعدم جريهم على مقتضى علمهم  ] ١٤٥: البقرة [ } الْعفكتما ،

  .ملا فيهم من اجلاهلية ، واالعتقاد أن فضل اهللا مقصور عليهم ، ال يتعداهم إىل غريهم 
قُلْ أَي شيٍء أَكْبر شهادةً قُلِ اللَّه { :  موافقة هلذه اآلية لفظا ومعىن ، وهي قوله تعاىل" األنعام " وآية 

شهِيد بينِي وبينكُم وأُوحي إِلَي هذَا الْقُرآنُ لأُنذركُم بِه ومن بلَغَ أَئنكُم لَتشهدونَ أَنَّ مع اللَّه آلهةً أُخرى 
الَّذين آتيناهم الْكتاب يعرِفُونه كَما }{ ه واحد وإِننِي برِيٌء مما تشرِكُونَ قُلْ لَا أَشهد قُلْ إِنما هو إِلَ

   ] .٢٠ - ١٩: األنعام [ } يعرِفُونَ أَبناَءهم الَّذين خِسروا أَنفُسهم فَهم لَا يؤمنونَ 

)١/٥٤(  

  

  العاشرة
  . حمبة اهللا تعاىل االستدالل بعطاء الدنيا على

وقَالُوا نحن }{ وما أَرسلْنا في قَرية من نذيرٍ إِلَّا قَالَ مترفُوها إِنا بِما أُرسلْتم بِه كَافرونَ { : قال سبحانه 
 ذَّبِنيعبِم نحا نما ولَادأَوالًا ووأَم طُ}{ أَكْثَرسبي يباسِ لَا قُلْ إِنَّ رالن أَكْثَر نلَكو رقْدياُء وشي نمل قزالر 

وما أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم بِالَّتي تقَربكُم عندنا زلْفَى إِلَّا من آمن وعملَ صالحا فَأُولَئك لَهم }{ يعلَمونَ 
لُوا وما عبِم فعاُء الضزونَ جنآم فَاتري الْغف مي }{ هف كأُولَئ اجِزِينعا مناتي آينَ فوعسي ينالَّذو

قُلْ إِنَّ ربي يبسطُ الرزق لمن يشاُء من عباده ويقْدر لَه وما أَنفَقْتم من شيٍء فَهو }{ الْعذَابِ محضرونَ 
 فُهلخي نيازِقالر ريخ وه٣٩ - ٣٤: سبأ [ } و. [   

)١/٥٥(  

  

وما كُنت بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادينا ولَكن رحمةً من {  ] : ٥٠ - ٤٦" [ القصص " وقال يف سورة 
ولَولَا أَنْ تصيبهم مصيبةٌ بِما قَدمت }{ رونَ ربك لتنذر قَوما ما أَتاهم من نذيرٍ من قَبلك لَعلَّهم يتذَكَّ

 نِنيمؤالْم نكُونَ منو كاتآي بِعتولًا فَنسا رنإِلَي لْتسلَا أَرا لَونبقُولُوا رفَي يهِمدأَي }{ نم قالْح ماَءها جفَلَم
 يلَا أُوتا قَالُوا لَوندنا عرظَاهت انرحلُ قَالُوا سقَب نى موسم يا أُوتوا بِمكْفُري لَمى أَووسم يا أُوتثْلَ مم

إِنْ فَ}{ قُلْ فَأْتوا بِكتابٍ من عند اللَّه هو أَهدى منهما أَتبِعه إِنْ كُنتم صادقني }{ وقَالُوا إِنا بِكُلٍّ كَافرونَ 
لَم يستجِيبوا لَك فَاعلَم أَنما يتبِعونَ أَهواَءهم ومن أَضلُّ ممن اتبع هواه بِغيرِ هدى من اللَّه إِنَّ اللَّه لَا 

 نيمالظَّال مي الْقَودهي {.  



)١/٥٦(  

  

إِنَّ قَارونَ كَانَ من قَومِ { : هللا سبحانه يقول ا ] ٧٨ - ٧٦" [ القصص " ويف آيات أخرى يف سورة 
موسى فَبغى علَيهِم وآتيناه من الْكُنوزِ ما إِنَّ مفَاتحه لَتنوُء بِالْعصبة أُولي الْقُوة إِذْ قَالَ لَه قَومه لَا تفْرح إِنَّ 

 نيالْفَرِح بحلَا ي غِ}{ اللَّهتابا وكَم ِسنأَحا وينالد نم كيبصن سنلَا تةَ ورالْآخ ارالد اللَّه اكا آتيمف 
 ينفِْسدالْم بحلَا ي ضِ إِنَّ اللَّهي الْأَرف ادغِ الْفَسبلَا تو كإِلَي اللَّه نسلْمٍ }{ أَحلَى عع هيتا أُوتمقَالَ إِن

ولَم يعلَم أَنَّ اللَّه قَد أَهلَك من قَبله من الْقُرون من هو أَشد منه قُوةً وأَكْثَر جمعا ولَا يسأَلُ عن عندي أَ
  .إىل آخر اآلية } ذُنوبِهِم الْمجرِمونَ 

)١/٥٧(  

  

قُلْ إِنَّ ربي يبسطُ الرزق لمن { :  اآلية األوىل فقد كفانا اهللا تعاىل إبطال هذه الْخصلة اجلاهلية بقوله يف
، فعلمنا من ذلك أن حمبة اهللا ورضى اهللا إمنا } أَولَم يعلَم أَنَّ اللَّه { : ، ويف اآلية األخرى بقوله } يشاُء 

  .يكون بطاعته واالنقياد لرسله ، واإلذعان للحق باتباع الربهان 
 ، وسعة الرزق ، وعيش الرخاء ، فال دليل فيه على جناة املنعم عليه مبثل ذلك ، ولو وأما كثرة املال

  .كانت الدنيا وما فيها تعادل عند اهللا جناح بعوضة ما سقى من عصاه شربة ماء 
منِ لبيوتهِم سقُفًا من فَضة ولَولَا أَنْ يكُونَ الناس أُمةً واحدةً لَجعلْنا لمن يكْفُر بِالرح{ : قال سبحانه 

   ] .٣٣: الزخرف [ } ومعارِج علَيها يظْهرونَ 
  :وعلى ذلك قول القائل 

  
 هبذَاهم تيمٍ أَعالمٍ عالع وقَا... كَمزرم لْقَاهلٍ تاهلٍ جاهجو  

  
  :ومما ينسب لبعض األكابر 

  
بةَ الْجمسا قينضا رينالُ... ارِ فاِء مدلْأَعلو لْما علَن  

  وإِنَّ الْعلْم باقٍ لَا يزالُ... فَإِنَّ الْمالَ يفْنى عن قَرِيبٍ 
  

  .والشواهد كثرية 



)١/٥٨(  

  

واملقصود أن ما كان عليه أهل اجلاهلية من كون زخارف الدنيا من األدلة على قرب من حازها من اهللا 
  .ده ، فقول بعيد عن احلق ، ومذهب باطل ال ينبغي ملن له بصرية أن يعولَ عليه وقبوله عن

)١/٥٩(  

  

  احلادية عشرة
االستدالل على بطالن الشيء بأخذ الضعفاء به ، وضعف فهم من أخذ به ، على ما يدل عليه قول قوم 

  .نوح له كما حكاه عنهم الكتاب الكرمي 
إِذْ قَالَ لَهم }{ كَذَّبت قَوم نوحٍ الْمرسلني {  ] : ١١٥ - ١٠٥[ " الشعراء " قال تعاىل يف سورة 

وما أَسأَلُكُم علَيه من أَجرٍ }{ فَاتقُوا اللَّه وأَطيعون }{ إِني لَكُم رسولٌ أَمني }{ أَخوهم نوح أَلَا تتقُونَ 
قَالَ }{ قَالُوا أَنؤمن لَك واتبعك الْأَرذَلُونَ }{ فَاتقُوا اللَّه وأَطيعون }{ عالَمني إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى رب الْ

إِنْ }{ وما أَنا بِطَارِد الْمؤمنِني }{ إِنْ حسابهم إِلَّا علَى ربي لَو تشعرونَ }{ وما علْمي بِما كَانوا يعملُونَ 
 بِنيم يرذا إِلَّا نأَن {.  

فانظر إىل قوم نوح كيف استنكفوا من اتباع نبيهم لسبب اتباع الضعفاء له ، وذلك لكون مطمح 
أنظارهم الدنيا ، وإال لو كانت اآلخرة مههم التبعوا احلق أينما وجدوه ، ولكن جلاهليتهم أعرضوا عن 

  .احلق التباع شهوام 

)١/٦٠(  

  

رقْلَ ملا كان من العقل والبصرية على جانب عظيم اعتقد اتباع الضعفاء دليال على احلق ، وانظر إىل ه »
وسألتك عن أشراف الناس . " فقال يف مجلة ما سأل أبا سفيان عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 
  ) .١(» اتبعوه أم ضعفاؤهم ، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه ، وهم أتباع الرسل 

ولَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومه إِني لَكُم نذير {  ] : ٢٧ - ٢٥" [ هود "  قوله تعاىل يف سورة ومثل ذلك
 بِنيم }{ ٍيممٍ أَلوي ذَابع كُملَيع افي أَخإِن وا إِلَّا اللَّهدبعأَنْ لَا ت }{همقَو نوا مكَفَر ينلَأُ الَّذا فَقَالَ الْمم 

نراك إِلَّا بشرا مثْلَنا وما نراك اتبعك إِلَّا الَّذين هم أَراذلُنا بادي الرأْيِ وما نرى لَكُم علَينا من فَضلٍ بلْ 
 بِنيكَاذ كُمظُناآليات } ن.  



_________  
، وبنحوه » عن « :  واللفظ له ، من غري لفظه  )٧: بدء الوحي ( رواه البخاري يف : متفق عليه ) ١(

   ) .٤٦٠٧: اجلهاد ( مسلم يف 

)١/٦١(  

  

  الثانية عشرة
  .رمي من اتبع احلق بعدم اإلخالص ، وطلب الدنيا : من خصال أهل اجلاهلية 

شرة فرد اهللا عليهم بقول نبيهم الذي حكاه اهللا عن نوح يف اآلية األوىل املذكورة يف املسألة احلادية ع
إِنْ حسابهم إِلَّا }{ قَالَ وما علْمي بِما كَانوا يعملُونَ }{ قَالُوا أَنؤمن لَك واتبعك الْأَرذَلُونَ { : بقوله 

   ] .١١٣ - ١١١: [ الشعراء } علَى ربي لَو تشعرونَ 
العيش ، ال أن إميام كان لدليل ومقصودهم أن أتباعك فقراء ، آمنوا بك ؛ لينالوا مقصدهم من 

  .يقتضي صحة ما جئت به ؛ فلهذا رد عليهم مبا رد 

)١/٦٢(  

  

  الثالثة عشرة
  .اإلعراض عن الدخول يف احلق الذي دخل فيه الضعفاء ؛ تكربا وأنفة : من خصال أهل اجلاهلية 

ا تطْرد الَّذين يدعونَ ربهم ولَ{  ] : ٥٣ - ٥٢" [ األنعام " فرد اهللا تعاىل عليهم ذلك بقوله يف سورة 
بِالْغداة والْعشي يرِيدونَ وجهه ما علَيك من حسابِهِم من شيٍء وما من حسابِك علَيهِم من شيٍء 

 نيمالظَّال نكُونَ مفَت مهدطْرفَت }{بِب مهضعا بنفَت ككَذَلا ونِنيب نم هِملَيع اللَّه نلَاِء مؤقُولُوا أَهيضٍ لع
 رِيناكبِالش لَمبِأَع اللَّه سأَلَي {.  

  .، وغري ذلك  ] ٢ - ١: عبس [ } أَنْ جاَءه الْأَعمى }{ عبس وتولَّى { : ومثل ذلك قوله تعاىل 
منا كان إميانه عن برهان ، ال كما زعم خصومهم ، وحاصل الرد أن من آمن من هؤالء الضعفاء إ

ولست أنت مبسؤول عنهم ، وال هم مسؤولون عن حسابك ، فطردهم عن باب اإلميان من الظلم 
  .مبكان 

)١/٦٣(  

  



  الرابعة عشرة
  .االستدالل على بطالن الشيء بكوم أوىل به لو كان حقا 

الَ الَّذين كَفَروا للَّذين آمنوا لَو كَانَ خيرا ما سبقُونا وقَ{  ] : ١١" [ األحقاف " قال تعاىل يف سورة 
 ميقَد ذَا إِفْكقُولُونَ هيفَس وا بِهدتهي إِذْ لَمو هإِلَي {.  

نِي إِسرائيلَ علَى مثْله فَآمن قُلْ أَرأَيتم إِنْ كَانَ من عند اللَّه وكَفَرتم بِه وشهِد شاهد من ب{ : بعد قوله 
 نيمالظَّال مي الْقَودهلَا ي إِنَّ اللَّه متركْبتاس١٠: األحقاف [ } و. [   

)١/٦٤(  

  

  اخلامسة عشرة
  .االستدالل بالقياس الفاسد ، وإنكار القياس الصحيح ، وجهلهم باجلامع والفارق 

فَقَالَ الْملَأُ الَّذين كَفَروا من قَومه ما هذَا إِلَّا بشر {  ] : ٢٥ - ٢٤" [ املؤمنني " قال تعاىل يف سورة 
 نيلا الْأَونائي آبذَا فا بِهنعما سكَةً ملَائلَ مزلَأَن اَء اللَّهش لَوو كُملَيلَ عفَضتأَنْ ي رِيدي ثْلُكُمإِلَّا }{ م وإِنْ ه

نيٍ رى حتح وا بِهصبرةٌ فَتجِن لٌ بِهج {.  

)١/٦٥(  

  

شروع يف بيان إمهال الناس ، وتركهم النظر واالعتبار : } ولَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومه { : ومعىن اآلية 
يش ، وتقدمي فيما عدد سبحانه من النعم قبل هذه اآلية ، وما حاقهم من زواهلا ، ويف ذلك ختويف لقر

قصة نوح عليه السالم على سائر القصص مما ال خيفى وجهه ، فقال متعطفا عليهم ، ومستميال هلم إىل 
استئناف مسوق لتعليل : } ما لَكُم من إِلَه غَيره { اعبدوه وحده ، : أي } يا قَومِ اعبدوا اللَّه { : احلق 

اهلمزة إلنكار الواقع واستقباحه ، والفاء للعطف على مقدر يقتضيه : } قُونَ أَفَلَا تت{ العبادة املأمور ا ، 
، فال تتقون عذابه } ما لَكُم من إِلَه غَيره { : مضمون قوله تعاىل : أتعرفون ذلك ، أي : املقام ، أي 

ل يف العبادة ما تعاىل الذي يستوجبه ما أنتم عليه من ترك عبادته سبحانه وحده ، وإشراككم به عز وج
ال يستحق الوجود لوال إجياد اهللا إياه ، فضال عن استحقاق العبادة ، فاملنكر عدم االتقاء مع حتقق ما 

األشراف الذين كفروا من قومه ، وصف املأل بالكفر مع اشتراك الكل : أي } فَقَالَ الْملَأُ { يوجبه ، 
   ، وليس املراد من ذلك إال ذمهم دونلإليذان بكمال عراقتهم وشدة شكيمتهم فيه: فيه 

)١/٦٦(  



  

التميز عن أشراف آخرين آمنوا به عليه السالم ، أو مل يؤمن به أحد من أشرافهم ، كما يفصح عنه قوله 
شر ما هذَا إِلَّا ب{ ، وهذا القول صدر منهم لعوامهم ، } وما نراك اتبعك إِلَّا الَّذين هم أَراذلُنا { : 

 ثْلُكُميف اجلنس والوصف من غري فرق بينكم وبينه ، وصفوه عليه السالم بذلك مبالغة يف : أي } م
يرِيد أَنْ يتفَضلَ { : وضع رتبته العالية ، وحطها عن منصب النبوة ، ووصفوه بقوله سبحانه وتعاىل 

 كُملَيطلب الفضل ، : م على معاداته ، والتفضل إغضابا للمخاطبني عليه عليه السالم ، وإغراء هل: } ع
{ يريد أن يسودكم ويتقدمكم بادعاء الرسالة مع كونه مثلكم ، : وهو كناية عن السيادة ، كأنه قيل 

بيان لعدم رسالة البشر على اإلطالق على زعمهم الفاسد بعد حتقيق : } ولَو شاَء اللَّه لَأَنزلَ ملَائكَةً 
  .م بشريته عليه السال

)١/٦٧(  

  

ألنزل ألن إرسال املالئكة : ولو شاء اهللا تعاىل إرسال الرسل ألرسل رسال من املالئكة ، وإمنا قيل : أي 
هذا إشارة إىل الكالم املتضمن األمر } ما سمعنا بِهذَا في آبائنا الْأَولني { ال يكون إال بطريق اإلنزال ، 
ما مسعنا ذا الكالم يف آبائنا املاضني : لكالم على تقدير مضاف ، أي بعبادة اهللا عز وجل ، خاصة وا

قبل بعثته عليه السالم ، وقدر املضاف ألن عدم السماع بكالم نوح املذكور ال يصلح للرد ؛ فإن 
 جن ما هو إال رجل به جنون أو: ، أي } إِنْ هو إِلَّا رجلٌ بِه جِنةٌ { السماع مبثله كاف يف القبول ، 
فاحتملوه ، واصربوا عليه ، وانتظروا : أي } فَتربصوا بِه حتى حنيٍ { خيبلونه ؛ ولذلك يقول ما يقول ، 

حممول على مرامي أحواهلم يف املكابرة والعناد ، وإضرام عما وصفوه عليه : لعله يفيق مما هو فيه 
ترى ، وهم يعرفون أنه عليه السالم أرجح الناس السالم به من البشرية ، وإرادة التفضل ، إىل وصفه مبا 

   .- قاتلهم اهللا تعاىل أىن يؤفكون -عقال ، وأرزم قوال ، وهو حممول على تناقض مقاالم الفاسدة 
  .والقياس الفاسد والصحيح ، واجلامع والفارق مفصل يف كتب األصوليني 

)١/٦٨(  

  

ن جهة البشرية ولوازمها الضرورية ، فيصح حينئذ فبني الرسل عليهم السالم وسائر الناس مشاة م
   ] .١١٠: الكهف [ } قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم { : قياس الرسل على غريهم فيها ، وعليه قوله تعاىل 

  :وبني الرسل واألنبياء عليهم السالم وغريهم من البشر فروق كثرية 
ساالته وبكالمه ووحيه ، فال يقاس أحد من الناس م حينئذ أن اهللا تعاىل اصطفاهم على الناس بر: منها 



من هذه اجلهة ، كما ال يصح قياس غريهم م يف سائر خصائصهم اليت فُصلَت يف غري هذا املوضع ، 
فاجلاهلية مل مييزوا بني القياس الصحيح والفاسد ، وال عرفوا اجلامع وال الفارق ، كما مسعت من قياسهم 

  .هم ، وهكذا أتباعهم اليوم ومن هو على شاكلتهم الرسل على غري

)١/٦٩(  

  

  السادسة عشرة
  .الغلو يف الصاحلني من العلماء واألولياء 

وقَالَت الْيهود عزير ابن اللَّه وقَالَت النصارى {  ] : ٣١ - ٣٠" [ التوبة " كقوله تعاىل يف سورة 
}{ ولُهم بِأَفْواههِم يضاهئُونَ قَولَ الَّذين كَفَروا من قَبلُ قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ الْمِسيح ابن اللَّه ذَلك قَ

ها واحدا لَا إِلَه اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون اللَّه والْمِسيح ابن مريم وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا إِلَ
يرِيدونَ أَنْ يطْفئُوا نور اللَّه بِأَفْواههِم ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتم نوره ولَو }{ إِلَّا هو سبحانه عما يشرِكُونَ 

  .} كَرِه الْكَافرونَ 

)١/٧٠(  

  

، وينادون يف دفع ضر أو جلب ) ١(، ويتصرفون يف الكون فاختاذ أحبار الناس أربابا حيللون وحيرمون 
نفع من جاهلية الكتابيني ، مث سرى إىل غريهم من جاهلية العرب ، وهلم اليوم بقايا يف مشارق األرض 

» . . . لَتتبِعن سنن من كان قبلكم « : ومغارا ؛ تصديقا لقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 
، حىت نرى غالب الناس اليوم معرضني عن اهللا ، وعن دينه الذي ارتضاه ، متوغلني يف ) ٢(احلديث 

البدع ، تائهني يف أودية الضالل ، معادين للكتاب والسنة ومن قام ما ، فأصبح الدين منهم يف أنني ، 
  .واإلسالم يف بالء مبني ، وحسبنا اهللا ونعم الوكيل 

_________  
   .حسب ما يزعمون) ١(
لتتبعن سنن من كان « : االعتصام باب قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ( رواه البخاري يف ) ٢(

   ) .٦٧٨١: العلم ( واللفظ له ، ومسلم يف  ) ٧٣٢٠: » قبلكم 

)١/٧١(  

  



  السابعة عشرة
  .اعتذارهم عن اتباع الوحي بعدم الفهم 

لَقَد آتينا موسى الْكتاب وقَفَّينا من بعده بِالرسلِ و{  ] : ٨٨ - ٨٧" [ البقرة " قال تعاىل يف سورة 
 كُمفُسى أَنوها لَا تولٌ بِمسر اَءكُما جسِ أَفَكُلَّموحِ الْقُدبِر اهندأَيو اتنيالْب ميرم نى ابيسا عنيآتو

و متفَفَرِيقًا كَذَّب متركْبتلُونَ اسقْتونَ }{ فَرِيقًا تنمؤا ييلًا مفَقَل مبِكُفْرِه اللَّه مهنلْ لَعب ا غُلْفنقَالُوا قُلُوبو {
.  

 فَبِما نقْضهِم ميثَاقَهم وكُفْرِهم بِآيات اللَّه وقَتلهِم الْأَنبِياَء بِغيرِ حق{  ] : ١٥٥" [ النساء " ويف سورة 
  .} وقَولهِم قُلُوبنا غُلْف بلْ طَبع اللَّه علَيها بِكُفْرِهم فَلَا يؤمنونَ إِلَّا قَليلًا 

 لْفكأمحر ومحر ، وهو الذي ال يفقه ، وأصله ذو القَلَفَة : الغ ، الذي مل خينت ، أو مجع : مجع أَغْلَف
  .غالف ، وجيمع على غُلُف بضمتني أيضا 

  .قلوبنا مغشاة بأغشية خلقية مانعة عن نفوذ ما جئت به فيها : ادوا على األول وأر

)١/٧٢(  

  

، قصدوا به إقناط النيب صلى اهللا  ] ٥: فصلت [ } قُلُوبنا في أَكنة مما تدعونا إِلَيه { : وهذا كقوهلم 
  .عليه وآله وسلم عن اإلجابة ، وقطع طمعه عنهم بالكلية 

مغشاة بعلوم من التوراة حتفظها أن يصل إليها ما تأيت به ، أو بسالمة من : معىن غُلْف : هم من قال ومن
  .الفطرة كذلك 
  .أا أوعية العلم ، فلو كان ما تقوله حاال وصدقا لوعته : وعلى الثاين 

نحن مستغنون مبا أو مملوءة علما ، فال تسع بعد شيئا ، ف) : ٢(وقتادة والسدي ) ١(قال ابن عباس 
  .عندنا عن غريه 
  ) .٤(، وال خيفى بعده ) ٣(أرادوا أا أوعية العلم ؛ فكيف حيل لنا اتباع األمي ؟ : ومنهم من قال 

ويا قَومِ لَا يجرِمنكُم شقَاقي أَنْ يصيبكُم مثْلُ ما {  ] : ٩١ - ٨٩" [ هود " وقال تعاىل يف سورة 
مقَو ابأَص يدعبِب كُمنم لُوط ما قَومحٍ والص مقَو أَو وده مقَو وحٍ أَون  }{ هوا إِلَيوبت ثُم كُمبوا ررفغتاسو

 وددو يمحي ربإِنَّ ر }{عا ضينف اكرا لَنإِنقُولُ وا تما مريكَث فْقَها نم بيعا شقَالُوا ي طُكهلَا رلَويفًا و
  .} لَرجمناك وما أَنت علَينا بِعزِيزٍ 

_________  
 ) ٢٧٢ / ١( ، وابن أيب حامت يف تفسريه  ) ٤٠٧ / ١(  ابن جرير يف تفسريه - بنحوه -أخرجه ) ١(
.  



  .ه ، ومل يذكر من أخرج ) ٣١٩ / ١( نسب هذا التفسري إليهما األلوسي يف روح املعاين ) ٢(
   ) .٢٧٢ / ١( ، وابن أيب حامت  ) ٤٠٧ / ١( وهو عطية العويف كما يف تفسري ابن جرير ) ٣(
   ) .٣١٩ / ١( روح املعاين ) ٤(

)١/٧٣(  

  

وهذه اآلية مبعىن اآلية األوىل ، وقد كذَّم اهللا تعاىل يف دعواهم هذه يف الناس كثرية ، وذكر أن السبب 
  .ى القلوب بكفرهم ، ال القصور يف البيان والتفهيم يف عدم الفهم إمنا هو الطبع عل

  :وما أحسن قول القائل 
  

 هتورص ارصالْأَب رغصتست مجالنرِ... وغي الصمِ فجلنلَا ل فلطَّرل بالذَّنو  

)١/٧٤(  

  

  الثامنة عشرة
  .ائفتهم أم ال يقبلون من احلق إال ما تقول به ط: من خصال اجلاهلية 

وإِذَا قيلَ لَهم آمنوا بِما أَنزلَ اللَّه قَالُوا نؤمن بِما أُنزِلَ علَينا ويكْفُرونَ بِما وراَءه وهو { : قال تعاىل 
تلُ إِنْ كُنقَب نم اَء اللَّهبِيلُونَ أَنقْتت مقُلْ فَل مهعا ممقًا لدصم قالْح نِنيمؤم ٩١: البقرة [ } م. [   

نستمر على اإلميان بالتوراة وما يف حكمها مما أنزل يف تقرير : أي } نؤمن بِما أُنزِلَ علَينا { : ومعىن 
 إمياء إىل أن عدم إميام - وهو الظاهر فيه -حكمها ، ومرادهم بضمري املتكلم إما أنبياء بين إسرائيل 

: ا وحسدا على نزوله على من ليس منهم ، وإما أنفسهم ، ومعىن اإلنزال عليهم بالقرآن كان بغي
  .تكليفهم مبا يف املرتل من األحكام 

وذُموا على هذه املقالة ملا فيها من التعريض بشأن القرآن ، ودسائس اليهود مشهورة ، أو ألم تأولوا 
أنزل عليهم ، كما هو ديدم يف تأويل الكتاب األمر املطلق العام ، ونزلوه على خاص هو اإلميان مبا 

  .بغري املراد منه 

)١/٧٥(  

  



 } قالْح وهو اَءهرا وونَ بِمكْفُريأي : أي } و ، هتقِّيحا : هم مقارنون ل عاملون.  
 } مهعا ممقًا لدصق بعضها بعضا ، فالتصديق الزم ال} مدصب اهللا يينتقل ، وقد قررت ألن كُت 

حيث إن } نؤمن بِما أُنزِلَ علَينا { : مضمون اخلرب ؛ ألا كاالستدالل عليه ، وهلذا تضمنت رد قوهلم 
  .من مل يصدق مبا وافق التوراة مل يصدق ا 

 } نِنيمؤم متلُ إِنْ كُنقَب نم اَء اللَّهبِيلُونَ أَنقْتت ممر للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أن يقول أ: } قُلْ فَل
 غُهوسذلك تبكيتا هلم ، حيث قتلوا األنبياء مع ادعاء اإلميان بالتوراة ، وهي ال ت.  

)١/٧٦(  

  

  التاسعة عشرة
  .االعتياض عن كتاب اهللا تعاىل بكتب السحر : من خصاهلم 

ما جاَءهم رسولٌ من عند اللَّه مصدق لما ولَ{  ] : ١٠٢ - ١٠١" [ البقرة " كما قال تعاىل يف سورة 
واتبعوا ما تتلُو }{ معهم نبذَ فَرِيق من الَّذين أُوتوا الْكتاب كتاب اللَّه وراَء ظُهورِهم كَأَنهم لَا يعلَمونَ 

فَر سلَيمانُ ولَكن الشياطني كَفَروا يعلِّمونَ الناس السحر وما أُنزِلَ الشياطني علَى ملْك سلَيمانَ وما كَ
علَى الْملَكَينِ بِبابِلَ هاروت وماروت وما يعلِّمان من أَحد حتى يقُولَا إِنما نحن فتنةٌ فَلَا تكْفُر فَيتعلَّمونَ 

هنلَا مو مهرضا يونَ ملَّمعتيو اللَّه إِلَّا بِإِذْن دأَح نم بِه يناربِض ما همو جِهوزِء ورالْم نيب قُونَ بِهفَرا يا مم
م لَبِئْسلَاقٍ وخ نم ةري الْآخف ا لَهم اهرتنِ اشوا لَمملع لَقَدو مهفَعنونَ يلَمعوا يكَان لَو مهفُسأَن ا بِهورا ش

 {.  
  .والكالم على هذه اآلية يف التفاسري مشهور 

)١/٧٧(  

  

وهذه اخلصلة اجلاهلية موجودة اليوم يف كثري من الناس ، ال سيما من انتسب إىل الصاحلني وهو عنهم 
 السالح ، والدخول يف النريان ، مبراحل ، فيتعاطى األعمال السحرية من إمساك احليات ، وضرب

وغري ذلك مما وردت الشريعة بإبطاله ، فأعرضوا ونبذوا كتاب اهللا وراء ظهورهم ، واتبعوا ما ألقاه 
إليهم شياطينهم ، وادعوا أن ذلك من الكرامات ، مع أن الكرامة ال تصدر عن فاسق ، ومن يتعاطى 

الَّذين ضلَّ { : ينهم لعبا وهلوا ، ويف مثلهم قال تعاىل تلك األعمال فسقهم ظاهر للعيان ، ولذا اختذوا د
   ] .١٠٤: الكهف [ } سعيهم في الْحياة الدنيا وهم يحسبونَ أَنهم يحِسنونَ صنعا 



)١/٧٨(  

  

  العشرون
  .تناقضهم يف االنتساب 

  .رهم ترك ذلك ، واالنتساب إىل غريه فينتسبون إىل إبراهيم عليه السالم وإىل اإلسالم مع إظها

)١/٧٩(  

  

  احلادية والعشرون
  .حتريف كالم اهللا من بعد ما عقلوه وهم يعلمون 

  .ولكم يف هذا العصر من هو على شاكلتهم ، تراه يصرف النصوص ويؤوهلا إىل ما يشتهيه من األهواء 

)١/٨٠(  

  

  الثانية والعشرون
  .حتريف العلماء لكتب الدين 

فَويلٌ للَّذين يكْتبونَ }{ ومنهم أُميونَ لَا يعلَمونَ الْكتاب إِلَّا أَمانِي وإِنْ هم إِلَّا يظُنونَ { :  تعاىل قال اهللا
 لَهم مما كَتبت أَيديهِم وويلٌ الْكتاب بِأَيديهِم ثُم يقُولُونَ هذَا من عند اللَّه ليشتروا بِه ثَمنا قَليلًا فَويلٌ

   ] .٧٩ - ٧٨: البقرة [ } لَهم مما يكِْسبونَ 
ومن نظر إىل قضاة هذا الزمان وما تالعبوا به من األحكام ، وصرف النصوص إىل ما واه أنفسهم ، 

م ، تبني هلم من ذلك حبر ال وتبديل احلق وإبطاله ، مبا ينالونه من الرشا وغري ذلك مما هم عليه اليو
  .ساحل له 

  .وهكذا بعض املبتدعة وغالة القبور ، وقد بين حاهلم يف غري هذا املوضع 

)١/٨١(  

  

  الثالثة والعشرون
معاداة الدين الذي انتسبوا إليه أشد العداوة ، ومواالم ملذهب : وهي من أعجب املسائل واخلصال 



  .االة الكفار الذين فارقوفم أكمل املو
كما فعلوا مع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ملا أتاهم بدين موسى ، واتبعوا كتب السحر ، وهو من 

  .دين آل فرعون 
  .ومثل هؤالء يف األمة اإلسالمية كثري ، هجروا السنة ، وعادوها ، ونصروا أقوال الفالسفة وأحكامهم 

)١/٨٢(  

  

  الرابعة والعشرون
مبا مع غريهم من احلق ) ١( كفروا - وكل طائفة ال تقبل من احلق إال ما قالته طائفتهم -أم ملا افترقوا 

.  
وقَالَت الْيهود لَيست النصارى علَى شيٍء وقَالَت النصارى {  ] : ١١٣" [ سورة البقرة " قال تعاىل يف 

لُونَ الْكتي مهٍء ويلَى شع ودهالْي تسلَي مهنيب كُمحي فَاللَّه هِملثْلَ قَوونَ ملَمعلَا ي ينقَالَ الَّذ ككَذَل ابت
  .} يوم الْقيامة فيما كَانوا فيه يختلفُونَ 

وال شك أن هذه من اخلصال اجلاهلية ، وعليه اليوم كثري من الناس ، ال يعتقد احلق إال معه ، ال سيما 
كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم { ملذاهب ، يرى كل أهل مذهب أن الدين معه ال يعدوه إىل غريه ، و أرباب ا
  .} فَرِحونَ 

  
  )٢(ولَيلَى لَا تقر لَهم بِذَاكَا ... وكُلٌّ يدعي وصلًا للَيلَى 

  
 يتلَقَّى بالقبول ، وما ليس عليه واحلزم أن ينظر إىل الدليل ، فما قام عليه الدليل فهو احلق احلري أن

  .برهان وال حجة ينبذ وراء الظهور ، وكل أحد يؤخذ من قوله ويرد إال من اصطفاه اهللا لرسالته 
_________  

  .ولعل الصواب ما أثبته » وكفروا « : يف األصل ) ١(
( ترتيب القاموس احمليط ال أرى االستشهاد مبثل هذه األبيات ، خصوصا يف الكتب الشرعية ، ففي ) ٢(

كالمها : وواصلَه مواصلَةً ووِصالًا . ووصلَه وصلًا وصلَةً : » وصل « :  ، مادة ٤جـ  ) ٦٢٠ص 
  .يكون يف عفاف احلب ودعارته ا هـ 

)١/٨٣(  

  



  اخلامسة والعشرون
ترق أميت إىل ثالث وسبعني وستف« : أم ملا مسعوا قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم يف حديث االفتراق 

  .ادعى كل فرقة أا هي الناجية » فرقة ، كلها يف النار إال واحدة 
وقَالَت الْيهود لَيست النصارى علَى شيٍء وقَالَت { : كما حكى اهللا عن اليهود والنصارى يف قوله 

   ] .١١٣: البقرة [ } النصارى لَيست الْيهود علَى شيٍء 
وهم ما « : مع أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بين يف آخر احلديث املراد من الفرقة الناجية ، فقال 

  ) .١(أو كما قال » كنت أنا عليه وأصحايب 
لْك أَمانِيهم قُلْ وقَالُوا لَن يدخلَ الْجنةَ إِلَّا من كَانَ هودا أَو نصارى ت{ : ورد اهللا تعاىل عليهم بقوله 

 نيقادص متإِنْ كُن كُمانهروا باته }{ فولَا خو هبر دنع هرأَج فَلَه ِسنحم وهو لَّهل ههجو لَمأَس نلَى مب
   ] .١١٢ - ١١١: البقرة [ } علَيهِم ولَا هم يحزنونَ 
  .رهان على هذه الدعوى ، بل الدليل على خالف ذلك واملقصود أم ليس هلم ب

_________  
كتاب اإلميان باب ما جاء يف افتراق ( الترمذي يف جامعه » ما أنا عليه وأصحايب « : رواه بلفظ ) ١(

  . وغريه يف غريه - وهو حديث حسن - ) ٢٦٤١: هذه األمة 

)١/٨٤(  

  

مبا ال مزيد عليه ، حيث " منهاج السنة "  كتابه وأبو العباس تقي الدين تكلم على حديث الفرق يف
  ) .٢(مذهبه وبطالن مذهب أهل السنة ، فراجعه إن أردته ) ١(استدل به الرافضي على حقية 

_________  
  .حقيقة ، ولعل الصواب ما أثبته : يف األصل ) ١(
   ) .٥٠٦ - ٤٤٣ / ٣( منهاج السنة النبوية ) ٢(

)١/٨٥(  

  

  السادسة والعشرون
  .م أنكروا ما أقروا أنه من دينهم أ

  .كما فعلوا يف حج البيت ، فتعبدوا بإنكاره والرباءة منه مع ذلك اإلقرار 
وإِذْ جعلْنا الْبيت مثَابةً للناسِ وأَمنا واتخذُوا من مقَامِ {  ] : ١٢٥" [ البقرة " كما قال تعاىل يف سورة 



ومن يرغَب عن ملَّة إِبراهيم إِلَّا من سفه نفْسه ولَقَد اصطَفَيناه في الدنيا { :  إىل أن قال }إِبراهيم مصلى 
 نيحالالص نلَم ةري الْآخف هإِنو }{ نيالَمالْع برل تلَمقَالَ أَس ملأَس هبر إِذْ قَالَ لَه }{صوا وى بِه

 ١٣٠: البقرة [ } إِبراهيم بنِيه ويعقُوب يا بنِي إِنَّ اللَّه اصطَفَى لَكُم الدين فَلَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ 
- ١٣٢. [   

)١/٨٦(  

  

: سلَام دعا ابين أخيه إخل ما روِي أن عبد اهللا بن . . . ) } ومن يرغَب { : إن سبب نزول قوله : يقال 
إين باعث من ولد إمساعيل : قد علمتما أن اهللا تعاىل قال يف التوراة : سلَمةَ ومهاجِرا إىل اإلسالم ، فقال 

نبيا امسه أمحد ، فمن آمن به فقد اهتدى ورشد ، ومن مل يؤمن به فهو ملعون ، فأسلم سلمة ، وأىب 
  ) .٢. (، انتهى ) ١(مهاجر ، فرتلت 

_________  
  .ونسبه ملقاتل  ) ١٤٧ / ١( ذكره ابن اجلوزي يف زاد املسري ) ١(
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى «: قوله تعاىل : من أدلة هذه املسألة ) ٢(

إن كال يتلو يف : قال ابن عباس  ] . ١١٣: البقرة [ » ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب
فر به ، أن يكفر اليهود بعيسى ، وعندهم التوراة فيها ما أخذ اهللا عليهم على لسان كتابه تصديق من ك

موسى بالتصديق بعيسى عليه السالم ، ويف اإلجنيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى عليه السالم ، وما 
، » ه تفسري« ذكره ابن كثري يف . ا هـ . جاء من التوراة من عند اهللا ، وكل يكفر مبا يف يد صاحبه 

  .وهذا من تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم ، وهو من مسائل اجلاهلية 

)١/٨٧(  

  

  السابعة والعشرون
  .التعبد بكشف العورات 

وإِذَا فَعلُوا فَاحشةً قَالُوا وجدنا علَيها آباَءنا واللَّه {  ] : ٢٩ - ٢٨" [ األعراف " قال تعاىل يف سورة 
قُلْ أَمر ربي بِالْقسط وأَقيموا }{ ها قُلْ إِنَّ اللَّه لَا يأْمر بِالْفَحشاِء أَتقُولُونَ علَى اللَّه ما لَا تعلَمونَ أَمرنا بِ

  .} وجوهكُم عند كُلِّ مسجِد وادعوه مخلصني لَه الدين كَما بدأَكُم تعودونَ 
الفعلة القبيحة املتناهية يف القبح ، والتاء إما ألا مجراة على : الفاحشة هنا : ملفسرين قال بعض ا

عبادة : فعلة فاحشة ، وإما للنقل من الوصفية إىل االمسية ، واملراد ا هنا : املوصوف املؤنث ، أي 



  .األصنام ، وكشف العورة يف الطواف ، وحنو ذلك 
  .رة وعن الفراء ختصيصها بكشف العو

} قَالُوا وجدنا علَيها آباَءنا واللَّه أَمرنا بِها { فنهوا عنها } وإِذَا فَعلُوا فَاحشةً { : ويف اآلية حذف ، أي 
  .بتقليد اآلباء ، واالفتراء على اهللا : ، حمتجني بأمرين 

)١/٨٨(  

  

إىل عرفات ، إمنا يقفون باملزدلفة ، وكانوا ال أم ال خيرجون أيام املواسم ) ١(وكان من سنة الْحمس 
يسألون ، وال يأقطون ، وال يرتبطون عرتا وال بقرة ، وال يغزلون صوفا وال وبرا ، وال يدخلون بيتا من 
الشعر والْمدر ، وإمنا يكتنون بالقباب احلمر يف األشهر احلرم ، مث فرضوا على العرب قاطبة أن يطَّرحوا 

ا دخلوا احلرم ، وأن يتركوا ثياب احلل ، ويستبدلوها بثياب احلرم ، إما اشتراء ، وإما أزواد احلل إذ
  .عارية ، وإما هبة ، فإن وجدوا ذلك فيها وإال طافوا بالبيت عرايا 

  .وفرضوا على نساء العرب مثل ذلك ، غري أن املرأة كانت تطوف يف درج مفَرج القوائم واملواخري 
  :وف بالبيت قالت امرأة وهي تط

  
  وما بدا منه فال أحله... اليوم يبدو بعضه أو كله 
  ظله كأن محى خيرب متله... أختم مثل القعب باد 

  
وكلفوا العرب أن يفيضوا من مزدلفة ، وقد كانوا يفيضون من عرفة ، إىل غري ذلك من األمور اليت 

  .ابتدعوها وشرعوها مما مل يأذن به اهللا 
  .م على شريعة أبيهم إبراهيم عليه السالم ، وما ذلك إال جلاهليتهم ومع ذلك كانوا يدعون أ

_________  
قريش وما ولدت ، ومن دان بدينها ، وقد مسوا كذلك من باب أم حتمسوا يف دينهم ، : احلمس ) ١(

  .وهو الشدة يف الدين والصالبة 

)١/٨٩(  

  

 مل يأذن به اهللا ، فمنهم من اختذ ضرب املعازف وغالب من ينتمي إىل اإلسالم اليوم ابتدعوا يف الدين ما
وآالت اللهو عبادة يتعبدون ا يف بيوت اهللا ومساجده ، ومنهم من اختذ الطواف على القبور والقصد 



إليها والنذور أخلص عبادته وأفضل قرباته ، ومنهم من ابتدع الرهبانية واحليل الشيطانية ، وزعم أنه 
باد ، ومقصده األعلى نيل شهواته احليوانية ، والفوز ذه الدنيا الدنية ، سلك سبيل الزهاد وطريق الع

  .إىل غري ذلك مما يطول ، وال يعلم ماذا يقول 
  

  ) .١(وعند اللَّه تجتمع الْخصوم ... إِلَى ديان يومِ الدينِ نمضي 
_________  

   ) .٢٠٩ص ( هذا البيت أليب العتاهية كما يف ديوانه ) ١(

)١/٩٠(  

  

  الثامنة والعشرون
  .التعبد بتحرمي احلالل 

يا بنِي آدم خذُوا زِينتكُم {  ] : ٣٣ - ٣١" [ األعراف " فَرد اهللا تعاىل ذلك عليهم بقوله يف سورة 
قُلْ من حرم زِينةَ اللَّه الَّتي أَخرج }{ فني عند كُلِّ مسجِد وكُلُوا واشربوا ولَا تسرِفُوا إِنه لَا يحب الْمسرِ

لعباده والطَّيبات من الرزقِ قُلْ هي للَّذين آمنوا في الْحياة الدنيا خالصةً يوم الْقيامة كَذَلك نفَصلُ 
رم ربي الْفَواحش ما ظَهر منها وما بطَن والْإِثْم والْبغي بِغيرِ الْحق وأَنْ قُلْ إِنما ح}{ الْآيات لقَومٍ يعلَمونَ 

  .} تشرِكُوا بِاللَّه ما لَم ينزلْ بِه سلْطَانا وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّه ما لَا تعلَمونَ 
ثيابكم ملواراة عوراتكم عند طواف : أي } وا زِينتكُم عند كُلِّ مسجِد يا بنِي آدم خذُ{ : ومعىن اآليات 

  .أو صالة 

)١/٩١(  

  

أنه كان أناس من األعراب يطوفون بالبيت عراة ، حىت إن كانت املرأة لتطوف بالبيت : وسبب الرتول 
ه الْحمر من الذباب ، وهي وهي عريانة ، فتعلق على سفْلها سيورا مثل هذه السيور اليت تكون على وج

  :تقول 
  

  وما بدا منه فال أحله... اليوم يبدو بعضه أو كله 
  

  ) .١(مما طاب لكم } وكُلُوا واشربوا { : فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية 



كان أهل اجلاهلية ال يأكلون من الطعام إال قوتا ، وال يأكلون دمسا يف أيام حجهم ، : قال الكليب 
  .يا رسول اهللا حنن أحق بذلك ، فأنزل اهللا تعاىل اآلية : ذلك حجهم ، فقال املسلمون يعظمون ب

  .وفيه يظهر وجه ذكر األكل والشرب هنا 
  .بتحرمي احلالل ، كما هو املناسب لسبب الرتول } ولَا تسرِفُوا { 
 } نيرِفسالْم بحلَا ي هبل يبغضهم ، وال يرضى أفعاهلم } إِن.  
من الثياب وكل ما يتجمل به ، وخلقها لنفعهم من الثياب } لْ من حرم زِينةَ اللَّه الَّتي أَخرج لعباده قُ{ 

  .كالقطن والكتان واحليوان كاحلرير والصوف 
م الشاة احمللَّالت من املآكل واملشارب كلح: املستلذَّات ، وقيل : أي } والطَّيبات من الرزقِ { 

  .وشحمها ولبنها 
_________  

كانت املرأة تطوف بالبيت : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما  ) ٧٥٥١: التفسري ( روى مسلم يف ) ١(
اليوم يبدو بعضه أوكله فما بدا : من يعريين تطوافا ؟ جتعله على فرجها ، وتقول : وهي عريانة ، فتقول 

  ) .وا زينتكم عند كل مسجد خذ: ( منه فال أحله فرتلت هذه اآلية 

)١/٩٢(  

  

 -هي هلم باألصالة ملزيد كرمهم على اهللا تعاىل والكفرة : أي } قُلْ هي للَّذين آمنوا في الْحياة الدنيا { 
  . فبالتبع ، فال إشكال يف االختصاص -وإن شاركوهم فيها 

 } ةاميالْق موةً يصاليها غريهم ال يشاركهم ف: أي } خ.  
مثل تفصيلنا هذا احلكم نفصل سائر األحكام ملن يعلم ما : أي } كَذَلك نفَصلُ الْآيات لقَومٍ يعلَمونَ { 

  .يف تضامينها من املعاين الرائقة 
 } شاحالْفَو يبر مرا حمما تزايد قبحه من املعاصي ، ومنه ما يتعلق بالفروج: أي } قُلْ إِن.   
 } طَنا بما وهنم را ظَهجهرها وسرها : بدل من الفواحش ، أي : } م.  

، وكانوا يكرهون األول ، ) ١(الزىن سرا } وما بطَن { الزىن عالنية ، } ما ظَهر { : وعن البعض 
  .ويفعلون الثاين ، فنهوا عن ذلك مطلقا 

  .الزىن } وما بطَن { ، التعري يف الطواف } ما ظَهر { : وعن جماهد 
  .طواف النساء بالليل عاريات : طواف الرجال بالنهار ، والثاين : األول : والبعض يقول 

 } الْإِثْمما يوجب اإلمث ، وأصله الذم ، مث أطلق على ما يوجبه من مطلق الذنب ، وذكر : أي } و
  .للتعميم بعد التخصيص بناء على ما تقدم من معىن الفواحش 



_________  
   ) .٣٤ / ٣( وهذا أحد أقوال ابن عباس يف اآلية ، وبه قال سعيد بن جبري ، كما يف زاد املسري ) ١(

)١/٩٣(  

  

  :، وأنشدوا له قول الشاعر ) ١(إن اإلمث هو اخلمر ، وعليه أهل اللغة : ومنهم من قال 
  

  زراوأن نشرب اإلمث الذي يوجب الو... انا رسول اهللا أن نقرب الزىن 
  

  :وقول اآلخر 
  

  كذاك اإلمث يذهب بالعقول... شربت اإلمث حىت ضل عقلي 
_________  

أمث « ، وتاج العروس » أمث « اللسان : أنكر بعض أهل اللغة أن يكون اإلمث من أمساء اخلمر ، انظر ) ١(
 «.  

)١/٩٤(  

  

  التاسعة والعشرون
  .اإلحلاد يف أمسائه وصفاته 
وللَّه الْأَسماُء الْحسنى فَادعوه بِها وذَروا الَّذين {  ] : ١٨٠" [ عراف األ" قال سبحانه يف سورة 

  .} يلْحدونَ في أَسمائه سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ 
كيفيه املعاملة تنبيه للمؤمنني على كيفية ذكره تعاىل ، و: } وللَّه الْأَسماُء الْحسنى { : تفسري هذه اآلية 

  .مع املخلني بذلك الغافلني عنه سبحانه ، وعما يليق بشأنه إثر بيان غفلتهم التامة ، وضاللتهم الطامة 
مسيته ، أو الدعاء : دعوته زيدا ، أو بزيد ، أي : إما من الدعوة مبعىن التسمية كقوهلم : } فَادعوه بِها { 

  . ناديته :دعوت زيدا ، أي : مبعىن النداء كقوهلم 
 } هائمي أَسونَ فدلْحي ينوا الَّذذَرمييلون وينحرفون فيها عن احلق إىل الباطل ، يقال : أي } و : دأَلْح

  .لَحد القرب لكونه يف جانبه خبالف الضريح ، فإنه يف وسطه : إذا مال عن القصد واالستقامة ، ومنه 



)١/٩٥(  

  

: يسمى بال توقيف فيه ، أو مبا يوهم معىن فاسدا ، كما يف قول أهل البدو واإلحلاد يف أمسائه سبحانه أن 
يا أبا املكارم ، يا أبيض الوجه ، يا سخي ، وحنو ذلك ، فاملراد بترك املأمور به االجتناب عن ذلك ، 
رك وبأمسائه ما أطلقوه عليه تعاىل ومسوه به على زعمهم ، ال أمساؤه تعاىل حقيقة ، وعلى ذلك حيمل ت

  ) .١(يلْحدون ا : اإلضمار بأن يقال 
كَذَلك أَرسلْناك في أُمة قَد خلَت من قَبلها أُمم لتتلُو علَيهِم الَّذي أَوحينا إِلَيك وهم { : وقال تعاىل 

لَيع وإِلَّا ه ي لَا إِلَهبر ونِ قُلْ همحونَ بِالركْفُرابِ يتم هإِلَيو كَّلْتوت ٣٠: الرعد [ } ه. [   
  " .الرعد " وهذه اآلية يف سورة 

عن قتادة وابن جريج ومقاتل أن اآلية نزلت يف مشركي مكة ملا رأوا كتاب الصلح يوم احلديبية ، وقد 
عرف الرمحن ما ن: ، فقال سهيل بن عمرو " بسم اهللا الرمحن الرحيم : " كتب فيه علي رضي اهللا عنه 

  .إال مسيلمة 
، فقال " يا اهللا يا رمحن : " مسع أبو جهل قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم « : ومنهم من قال 

  ) .٢(» إن حممدا ينهانا عن عبادة اآلهلة وهو يدعو إهلني ، فرتلت : 
_________  

 ، يا معطي ، يا معني ، يا جمري ، يا يا أبا غيمة زرقاء ، يا ساتر ، يا ستار: ومن ذلك قول بعضهم ) ١(
يا من ال هو إال :  وهذا كفر أكرب نسأل اهللا العافية ، ومثلها يف الكفر -هو ، يا موجود يف كل وجود 

  . وعلة الوجود ، والعلة األوىل ، والذات اإلهلية -هو 
   ) .٣٢٩ / ٤( ، وابن اجلوزي يف تفسريه  ) ١٩ / ٣( ذكر هذا األثر البغوي يف تفسريه ) ٢(

)١/٩٦(  

  

  ) .١(فرتلت } وما الرحمن { : قالوا } اسجدوا للرحمنِ { : وعن بعضهم أنه ملا قيل لكفار قريش 
  .وقيل غري ذلك مما يطول 

 كُلَّ شيٍء وهو خلَقَكُم وقَالُوا لجلُودهم لم شهِدتم علَينا قَالُوا أَنطَقَنا اللَّه الَّذي أَنطَق{ : وقال تعاىل 
وما كُنتم تستترونَ أَنْ يشهد علَيكُم سمعكُم ولَا أَبصاركُم ولَا جلُودكُم }{ أَولَ مرة وإِلَيه ترجعونَ 

وذَلكُم ظَنكُم الَّذي ظَننتم بِربكُم أَرداكُم فَأَصبحتم }{ ولَكن ظَننتم أَنَّ اللَّه لَا يعلَم كَثريا مما تعملُونَ 
 رِيناسالْخ ن٢٣ - ٢١: فصلت [ } م. [   

  .وهذه اآلية إخبار أن أهل اجلاهلية كانوا يلحدون يف صفاته ، كما كانوا يلحدون يف أمسائه تعاىل 



_________  
، وابن اجلوزي  ) ٢٧٣ص ( ، والواحدي يف أسباب الرتول  ) ١٩ / ٣( ذكره البغوي يف تفسريه ) ١(

  .، ونسبوه البن عباس  ) ٣٢٩ / ٤( يف زاد املسري 

)١/٩٧(  

  

كنت مستترا " « : أخرج أمحد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي ومجاعة عن ابن مسعود ، قال 
شيان ، كثري حلم بطوم ، قليل فقه قرشي وثقفيان ، أو ثقفي وقر: بأستار الكعبة ، فجاء ثالثة نفر 

إذا رفعنا : أترون اهللا يسمع كالمنا هذا ؟ فقال اآلخر : قلوم ، فتكلموا بكالم مل أمسعه ، فقال أحدهم 
فذكرت ذلك : قال . إن مسع منه شيئا مسعه كله : أصواتنا يسمعه ، وإذا مل نرفع مل يسمع ، فقال اآلخر 

وما كُنتم تستترونَ أَنْ يشهد علَيكُم سمعكُم ولَا { : م فأنزل اهللا تعاىل للنيب صلى اهللا عليه وآله وسل
من { : إىل قوله . . . ) } أَبصاركُم ولَا جلُودكُم ولَكن ظَننتم أَنَّ اللَّه لَا يعلَم كَثريا مما تعملُونَ 

 رِيناس١(» }الْخ. (  
  . هو اإلحلاد يف الصفات فهذا

_________  
( ، والبخاري بنحوه يف  ) ٤٤٣ - ٤٤٢ - ٤٢٦ - ٤٠٨ - ٣٨١ / ١( رواه أمحد يف املسند ) ١(

التوحيد ( ، ويف  ) ٤٨١٧: التفسري وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من اخلاسرين 
صفات ( ، ومسلم بنحوه يف  ) ٧٥٢١: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم مسعكم وال أبصاركم 

، والنسائي يف السنن  ) ٣٢٤٩ و ٣٢٤٨( ، والترمذي بنحوه برقم  ) ٧٠٢٩: املنافقني وأحكامهم 
 / ٦ ) ( ١١٤٦٨: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم مسعكم : كتاب التفسري قوله تعاىل ( الكربى 
٤٥١. (   

)١/٩٨(  

  

 املسلمني من اإلحلاد يف األمساء والصفات فوق ما كان عليه أهل وأنت تعلم أن ما عليه أكثر املتكلمني
ليس هللا صفات قامت به ، : اجلاهلية ، فسموا اهللا بأمساء ما أنزل اهللا ا من سلطان ، ومنهم من قال 

: إن صفاته غريه ، ومنهم من قال : صفاته ليست عني ذاته وال غريه ، ومنهم من قال : ومنهم من قال 
 يتكلم بالكتب اليت أنزهلا ، وأثبتوا له الكالم النفسي ، وأنه مل يكلم أحدا من رسله ، إىل غري إن اهللا مل

ذلك من اإلحلاد الذي حشوا به كتبهم ، وملؤوها من اهلذيان ، وظنوا أن اآلية خمتصة بأهل اجلاهلية ، 



.  حول وال قوة إال باهللا ؟ ال ] ٥: طه [ على العرش استوى ) ١(وما دروا أم الفرد الكامل لعمومها 
.  

ومن بصره اهللا تعاىل ونور قلبه أعرض عن أخذ عقائده من كتب هؤالء الطوائف ، وتلقى معرفة إهله من 
  .كتب السلف املشتملة على نصوص الكتاب والسنة 

_________  
تعاىل اهللا عن ) مبعثر ( إن اهللا يف الكون كالزبدة يف احلليب يعين : وقد قال بعض هؤالء املالحدة ) ١(

: نعم ، قالوا : أترى هذا الكلب ، فقال :  يوما وقد كان معهم - حفظه اهللا -ذلك ، وقالوا لوالدي 
فيه جزء من اهللا ، تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا ، وأين هم من عقيدة األنبياء واملؤمنني يف علو الرمحن 

  .فوق عرشه فوق مساواته ، وأنه

)١/٩٩(  

  

  الثالثون
  . النقائص إليه سبحانه كالولد واحلاجة نسبة

املالئكة بنات : ، وطائفة من العرب قالوا  ] ٣٠: التوبة [ } الْمِسيح ابن اللَّه { : فإن النصارى قالوا 
، إىل غري ) ١(العزير ابن اهللا : اهللا ، وقوم من الفالسفة قالوا بتوليد العقول ، وقوم من اليهود قالوا 

  .ذلك 
لَم يلد ولَم يولَد }{ اللَّه الصمد }{ قُلْ هو اللَّه أَحد { : اهللا نفسه عن كل ذلك ونفاه بقوله وقد نزه 

 }{ دا أَحكُفُو لَه كُني لَم٤ - ١: اإلخالص [ } و. [   
   ] .١٥٢ - ١٥١: الصافات [ }  لَكَاذبونَ ولَد اللَّه وإِنهم}{ أَلَا إِنهم من إِفْكهِم لَيقُولُونَ { : وقوله 
وجعلُوا للَّه شركَاَء الْجِن وخلَقَهم وخرقُوا لَه بنِني وبنات بِغيرِ علْمٍ سبحانه وتعالَى عما { : وقوله 
 ولَم تكُن لَه صاحبةٌ وخلَق كُلَّ شيٍء وهو بِكُلِّ بديع السماوات والْأَرضِ أَنى يكُونُ لَه ولَد}{ يصفُونَ 

 يملٍء عي١٠١ - ١٠٠: األنعام [ } ش. [   
_________  

   ] .٣٠التوبة [ وقالت اليهود عزير ابن اهللا : هذا قوهلم كلهم ، قال تعاىل ) ١(

)١/١٠٠(  

  



 -عض األمم ، كما أن ما نفاه من اختاذ الولد يعم وهذا يعم مجيع األنواع اليت تذكر يف هذا الباب عن ب
  . مجيع أنواع االختاذات ، ال اصطفاؤه -أيضا 

وقَالَت الْيهود والنصارى نحن أَبناُء اللَّه وأَحباؤه قُلْ فَلم يعذِّبكُم بِذُنوبِكُم بلْ أَنتم { : كما قال تعاىل 
ق يغفر لمن يشاُء ويعذِّب من يشاُء وللَّه ملْك السماوات والْأَرضِ وما بينهما وإِلَيه الْمصري بشر ممن خلَ

   ] .١٨: املائدة [ } 
 يدلُهم الن: إن اهللا تعاىل أوحى إىل إسرائيل : قالوا : قال السخأن ولدك بِكْري من الولد ، فأُد ، ار

أخرجوا كل خمتون من بين : فيكونون فيها أربعني يوما حىت تطهرهم ، وتأكل خطاياهم ، مث ينادي مناد 
  .إسرائيل 

   ] .٩١: املؤمنون [ } ما اتخذَ اللَّه من ولَد وما كَانَ معه من إِلَه { : وقد قال اهللا تعاىل 
ذي لَم يتخذْ ولَدا ولَم يكُن لَه شرِيك في الْملْك ولَم يكُن لَه ولي من الذُّلِّ وقُلِ الْحمد للَّه الَّ{ : وقال 
   ] .١١١: اإلسراء [ } 

)١/١٠١(  

  

ه ملْك السماوات الَّذي لَ}{ تبارك الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَمني نذيرا { : وقال تعاىل 
 ١: الفرقان [ } والْأَرضِ ولَم يتخذْ ولَدا ولَم يكُن لَه شرِيك في الْملْك وخلَق كُلَّ شيٍء فَقَدره تقْديرا 

- ٢. [   
}{  يسبِقُونه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِه يعملُونَ لَا}{ وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَدا سبحانه بلْ عباد مكْرمونَ { 

ومن يقُلْ منهم }{ يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم ولَا يشفَعونَ إِلَّا لمنِ ارتضى وهم من خشيته مشفقُونَ 
زِيهجن كفَذَل ونِهد نم ي إِلَهإِن نيمزِي الظَّالجن ككَذَل منه٢٩ - ٢٦: األنبياء [ }  ج. [   

)١/١٠٢(  

  

ولَه ما }{ وقَالَ اللَّه لَا تتخذُوا إِلَهينِ اثْنينِ إِنما هو إِلَه واحد فَإِياي فَارهبون { : وقال سبحانه وتعاىل 
{ : إىل قوله } ويجعلُونَ لما لَا يعلَمونَ نصيبا { : إىل قوله } ه الدين واصبا في السماوات والْأَرضِ ولَ

   ] .٥٧ - ٥١: النحل [ } ويجعلُونَ للَّه الْبنات سبحانه ولَهم ما يشتهونَ 
أَفَأَصفَاكُم ربكُم }{ لْقَى في جهنم ملُوما مدحورا ولَا تجعلْ مع اللَّه إِلَها آخر فَت{ : وقال اهللا تعاىل 

ولَقَد صرفْنا في هذَا الْقُرآن ليذَّكَّروا وما }{ بِالْبنِني واتخذَ من الْملَائكَة إِناثًا إِنكُم لَتقُولُونَ قَولًا عظيما 



: اإلسراء [ } قُلْ لَو كَانَ معه آلهةٌ كَما يقُولُونَ إِذًا لَابتغوا إِلَى ذي الْعرشِ سبِيلًا { }يزِيدهم إِلَّا نفُورا 
٤٣ - ٣٩. [   

)١/١٠٣(  

  

أَلَا إِنهم من }{ دونَ أَم خلَقْنا الْملَائكَةَ إِناثًا وهم شاه}{ فَاستفْتهِم أَلربك الْبنات ولَهم الْبنونَ { : وقال 
ما لَكُم كَيف تحكُمونَ }{ أَاصطَفَى الْبنات علَى الْبنِني }{ ولَد اللَّه وإِنهم لَكَاذبونَ }{ إِفْكهِم لَيقُولُونَ 

وجعلُوا بينه وبين }{ نْ كُنتم صادقني فَأْتوا بِكتابِكُم إِ}{ أَم لَكُم سلْطَانٌ مبِني }{ أَفَلَا تذَكَّرونَ }{ 
إِلَّا عباد اللَّه الْمخلَصني }{ سبحانَ اللَّه عما يصفُونَ }{ الْجِنة نسبا ولَقَد علمت الْجِنةُ إِنهم لَمحضرونَ 

 - ١٤٩: الصافات [ } إِلَّا من هو صالي الْجحيمِ }{ علَيه بِفَاتنِني ما أَنتم }{ فَإِنكُم وما تعبدونَ }{ 
١٦٣. [   

)١/١٠٤(  

  

تلْك إِذًا قسمةٌ }{ أَلَكُم الذَّكَر ولَه الْأُنثَى }{ ومناةَ الثَّالثَةَ الْأُخرى }{ أَفَرأَيتم اللَّات والْعزى { : وقال 
نْ هي إِلَّا أَسماٌء سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه بِها من سلْطَان إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وما إِ}{ ضيزى 

بِالْآخرة لَيسمونَ إِنَّ الَّذين لَا يؤمنونَ { : إىل قوله } تهوى الْأَنفُس ولَقَد جاَءهم من ربهِم الْهدى 
   ] .٢٧ - ١٩: النجم [ } الْملَائكَةَ تسميةَ الْأُنثَى 

   ] .١٥: الزخرف [ } وجعلُوا لَه من عباده جزًءا { : وقال تعاىل 
  .نصيبا وبعضا : أي } جزًءا { : قال بعض املفسرين 

  .جعلوا هللا نصيبا من الولد : وقال بعضهم 
  .عدال : تادة ومقاتل وعن ق

  .وكال القولني صحيح ، فإم جيعلون له ولدا ، والولد يشبه أباه 
: أي  ] ١٧: الزخرف [ } وإِذَا بشر أَحدهم بِما ضرب للرحمنِ مثَلًا ظَلَّ وجهه مسودا { : وهلذا قال 
  .البنات 

   ] .٥٨: النحل [ } ر أَحدهم بِالْأُنثَى وإِذَا بش{ : كما قال يف اآلية األخرى 

)١/١٠٥(  

  



فقد جعلوها للرمحن مثال ، وجعلوا له من عباده جزءا ، فإن الولد جزء من الوالد ، قال صلى اهللا عليه 
  ) .١(» إمنا فاطمة بضعة مين " « : وآله وسلم 
 الْجِن وخلَقَهم وخرقُوا لَه بنِني وبنات بِغيرِ علْمٍ وجعلُوا للَّه شركَاَء{  ] : ١٠٠" [ األنعام " وقوله يف 

 {.  
إن اهللا وإبليس شريكان ، فاهللا خالق النور والناس والدواب : نزلت يف الزنادقة ، قالوا : " قال الكليب 

  " .واألنعام ، وإبليس خالق الظلمة والسباع واحليات والعقارب 
  :} وا بينه وبين الْجِنة نسبا وجعلُ{ : وأما قوله 

املالئكة بنات اهللا ، ومسي املالئكة جنا ؛ الختفائهم عن األبصار ، وهو قول جماهد : هو قوهلم : فقيل 
  .وقتادة 
  ) .٢(هم بنات اهللا : اجلن ، ومنهم إبليس : قالوا حلي من املالئكة يقال هلم : وقيل 

  .بل بذور خيرج منها املالئكة  : -م اهللا  لعنه-قالوا : وقال الكليب 
  :} وخرقُوا لَه بنِني وبنات بِغيرِ علْمٍ { : وقوله 

_________  
  .» يؤذيين ما آذاها « : ، وله تتمة  ) ٦٣٠٨: فضائل الصحابة ( رواه مسلم يف ) ١(
ن إبليس مل يكن من املالئكة ونسبه البن عباس ، لكن احلق أ ) ٤٤ / ٤( ذكره البغوي يف تفسريه ) ٢(

   ] .٥٠: الكهف [ » كان من اجلن ففسق عن أمر ربه«، بل إبليس 

)١/١٠٦(  

  

عزير ابن : املالئكة واألصنام بنات اهللا ، واليهود قالوا : هم كفار العرب ، قالوا : قال بعض املفسرين 
ما نقل عنهم من أنه صاهر اجلن ، إن املالئكة بنات اهللا ، و: اهللا ، والذين كانوا يقولون من العرب 

  .فولدت له املالئكة ، فقد نفاه عنه بامتناع الصاحبة ، وبامتناع أن يكون منه جزء ، فإنه صمد 
، وهذا ألن الوالدة ال تكون إال من أصلني ، سواء يف ذلك توالد } ولَم تكُن لَه صاحبةٌ { : وقوله 
والصفات ، بل وال يكون تولد األعيان إال ) ١(األعراض  وتوالد - وتسمى اجلواهر -األعيان 

بانفصال جزء من الوالد ، فإذا امتنع أن تكون له صاحبة امتنع أن يكون له ولد ، وقد علموا كلهم أن 
إن له صاحبة ؛ : ال صاحبة له ، ال من املالئكة ، وال من اجلن ، وال من اإلنس ، فلم يقل أحد منهم 

هم ، وما حكي عن بعض كفار العرب أنه صاهر اجلن فهذا فيه نظر ، وذلك إن فلهذا احتج بذلك علي
كان قد قيل فهو مما يعلم انتفاؤه من وجوه كثرية ، وكذلك ما قالته النصارى من أن املسيح ابن اهللا ، 

  .وما قاله طائفة من اليهود أن العزير ابن اهللا ، فإنه قد نفاه سبحانه ذا وهذا 



_________  
اجلواهر واألعراض من مصطلحات وكالم املتفلسفة ، فليته أعرض عنها ، واستعمل بدال منها ) ١(

  .األلفاظ الشرعية 

)١/١٠٧(  

  

تفسري سورة " ، و) ١" (اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح " ومتام الكالم يف هذا املقام يف كتاب 
  . قدس اهللا روحه وغريمها من كتب شيخ اإلسالم تقي الدين) ٢" . (اإلخالص 

_________  
)٢١٢ - ٢٠٢ / ٣) ( ١. (   
   ) .٢٧٦ - ٢٦٨/ ١٧( جمموع الفتاوى ) ٢(

)١/١٠٨(  

  

  احلادية والثالثون
  .ترتيه املخلوق عما نسبوه للخالق 

إن الراغبني يف استحصال الكماالت كالرهبان : ترتيه أحبارهم عن الولد واحلاجة ؛ ألم يقولون : مثل 
  .رفعون عن أن يتدنسوا بدناءة التمتع بالنساء ، اقتداء باملسيح عليه السالم وأضرام يت

فانظر إىل سخافة العقول ، وما قادهم إليه ضالهلم حىت اعترضوا على سيدنا وموالنا حممد صلى اهللا عليه 
  .وآله وسلم يف زواجه 

  :ومن أحسن ما قاله الفاروقي ردا على بعض أحبار النصارى 
  

  )٢(البترِك الرباين ) ١(الْجاثَليق ... فرِسنلِ قُدوة الرهبان قُلْ للْ
  ممن محاه اهللا عن نقصان... أنت الذي زعم الزواج نقيصة 

  )٣(يف زعم كل مثَلِّث نصراين ... ونسيت تزويج اإلله مبرميٍ 
  

قتلهن ، ونسبوا هللا ما يكرهون ومن جعل من العرب املالئكة بنات اهللا كان يأنف منهن ، وسن وأدهن و
.  

واملقصود أن هذه املقاالت وأشباهها منشؤها اجلهل مبا جاءت به الرسل ، وعدم حتكيم العقل ، وإال 



  .فأهل البصائر ال يتطرق إليهم هذا اخللل ، واهللا املوفق 
_________  

  .مني  رئاسة دينية للنصارى يف بالد املسل- بفتح الثاء املثلثة -اجلاثليق ) ١(
  .هذا عندهم طبعا ) ٢(
بل يؤمنون بنبوة داود وسليمان وغريمها عليهم السالم ويعلمون أما كان لديهما نساء كثريات ، ) ٣(

« لكنه الكفر مبحمد صلى اهللا عليه وآله وسلم عنادا ، وقد ذكر هذه األبيات نعمان األلوسي يف 
والفرسنل الذي ذكره . ونسبها للفاروقي  ) ٥١٢ / ١( » اجلواب الفسيح ملا لفَّقَه عبد املسيح 

هـ ، وأورد على حممد ١٢٦٩الفاروقي كان من مشهوري مدرسي النصارى ، ورد بغداد عام 
األلوسي والد نعمان أسئلة كان من ضمنها سؤاله عن زواج النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ، وزعمه 

 ٥١٢ - ٥١١ / ١( اجلواب الفسيح : انظر . أن ذلك ينايف الكمال ، فأجابه األلوسي بأجوبة مفحمة
. (  

)١/١٠٩(  

  

  الثانية والثالثون
  .القول بالتعطيل ، كما كان يقوله آل فرعون 

ما علمت لَكُم من إِلَه غَيرِي { : ، كما قال فرعون لقومه ) ١(إنكار أن يكون للعامل صانع : والتعطيل 
  .، وحنو ذلك  ] ٣٨: القصص [ } 

ل العامل عن مثل هذه اجلهاالت يف كل عصر من العصور ، وأبناء هذا الزمان إال النادر على هذه ومل خي
العقيدة الباطلة ، ولو نظروا بعني اإلنصاف والتدبر لعلموا أن كل موجود يف العامل يدل على خالقه 

  :وبارئه 
  

  تدلُّ علَى أَنه واحد... وفي كُلِّ شيٍء لَه آيةٌ 
  
من أين للطبيعة إجياد مثل هذه الدقائق اليت جندها يف اآلفاق واألنفس ، وهي عدمية الشعور ال علم هلا و

   .- تعاىل اهللا عما يقولون علوا كبريا -وال فهم 
_________  

   ) .١٥٣ص ( اجلواب الكايف البن القيم : انظر يف التعطيل وأنواعه ) ١(

)١/١١٠(  



  

  الثالثة والثالثون
  . امللك ، كما تقوله اوس الشركة يف

واوس أمة تعظم األنوار والنريان واملاء واألرض ، ويقرون بنبوة زرادشت ، وهلم شرائع يصريون إليها 
.  

  :وهم فرق شىت 
العامل القدوة ، وهؤالء يرون االشتراك  : - عندهم -منهم الْمزدكية أصحاب مزدك الْموبذ ، واملوبذ 

  .اء واملكاسب كما يشترك يف اهلواء والطرق وغريها يف النس
أصحاب بابِك الْخرمي ، وهم شر طوائفهم ، ال يقرون بصانع وال معاد وال نبوة وال : ومنهم الْخرمية 
  .حالل وال حرام 

  .جيمعهم هذا املذهب ، ويتفاوتون يف التفصيل ) ١(وعلى مذهبهم طوائف 
، وأئمتهم وقدوم ، وإن كان اوس قد يتقيدون بأصل دينهم وشرائعهم فاوس شيوخ هؤالء كلهم 

  .، وهؤالء ال يتقيدون بدين من ديانات العامل ، وال بشريعة من شرائعه 
_________  

  .سقط مبقدار سطرين ) ١(

)١/١١١(  

  

  الرابعة والثالثون
  .إنكار النبوات 
لَئك الَّذين هدى اللَّه فَبِهداهم اقْتده قُلْ لَا أَسأَلُكُم علَيه أُو{ : ما حكى اهللا عنهم بقوله : وكانوا يقولون 

 نيالَملْعى لكْرإِلَّا ذ وا إِنْ هرٍء }{ أَجيش نرٍ مشلَى بع لَ اللَّهزا أَنإِذْ قَالُوا م رِهقَد قح وا اللَّهرا قَدمو
) ١) (جيعلونه قراطيس يبدوا وخيفون ( } كتاب الَّذي جاَء بِه موسى نورا وهدى للناسِ قُلْ من أَنزلَ الْ

 ٩٠: األنعام [ } كَثريا وعلِّمتم ما لَم تعلَموا أَنتم ولَا آباؤكُم قُلِ اللَّه ثُم ذَرهم في خوضهِم يلْعبونَ { 
- ٩١. [   

شروع يف تقرير أمر النبوة ، بعدما حكى اهللا سبحانه عن إبراهيم } وما قَدروا اللَّه { :  هذه اآلية تفسري
  .عليه السالم أنه ذكر دليل التوحيد وإبطال الشرك ، وقرر سبحانه ذلك بأوضح الدليل وبأوضح وجه 

 } رِهقَد ق٢(حق معرفته : أي } ح. (  
_________  



كذا يف املخطوط ، وهي قراءة ابن كثري وأيب ) جيعلونه قراطيس يبدوا وخيفون  ( :قوله تعاىل ) ١(
  .عمرو 

   ) .٨٣ / ٣( وهذا قول أيب عبيدة معمر بن املثىن كما يف زاد املسري ) ٢(

)١/١١٢(  

  

منكرين لبعثة الرسل وإنزال الكتب ، } إِذْ قَالُوا { ، ) ١(ما عظموا اهللا حق تعظيمه : وعن بعضهم 
  .شيئا من األشياء : أي } ما أَنزلَ اللَّه علَى بشرٍ من شيٍء { : افرين بنعمة اهللا اجلليلة فيهما ك

فعن جماهد أم مشركو قريش ، واجلمهور على أم اليهود ، : واختلف يف قائلي ذلك القول الشنيع 
  .بيل املبالغة ومرادهم من ذلك الطعن يف رسالته صلى اهللا عليه وآله وسلم على س

، فإن املراد أنه تعاىل قد } قُلْ من أَنزلَ الْكتاب الَّذي جاَء بِه موسى { : فقيل هلم على سبيل اإللزام 
أنزل التوراة على موسى صلى اهللا عليه وآله وسلم ، وال سبيل لكم إىل إنكار ذلك ، فلم ال تجوزون 

  ليه وآله وسلم ؟إنزال القرآن على حممد صلى اهللا ع
  .والكالم يف إثبات النبوة مفصل يف غري هذا املوضع 

واملقصود أن إنكارها من سنن اجلاهلية ومعارفهم ، ويف الناس كثري ممن هو على شاكلتهم ومعوج 
  .طريقتهم 

_________  
  .، واعتمده ابن كثري يف تفسريه  ) ٨٣ / ٣( وهذا قول ابن عباس كما يف زاد املسري ) ١(

)١/١١٣(  

  

  اخلامسة والثالثون
  .جحود القدر ، واالحتجاج به على اهللا تعاىل ، ومعارضة شرع اهللا بقدر اهللا 

  .وهذه املسألة من غوامض مسائل الدين ، والوقوف على سرها عِسر إال على من وفقه اهللا تعاىل 
  " .در واحلكمة والتعليل شفاء العليل يف القضاء والق" والبن القيم كتاب جليل يف هذا الباب مساه 

سيقُولُ الَّذين أَشركُوا لَو شاَء اللَّه ما أَشركْنا { : وقد أبطل اهللا سبحانه هذه العقيدة اجلاهلية بقوله تعاىل 
أْسى ذَاقُوا بتح هِملقَب نم ينالَّذ كَذَّب كٍء كَذَليش نا منمرلَا حا وناؤلَا آبلْمٍ وع نم كُمدنلْ عا قُلْ هن

قُلْ فَللَّه الْحجةُ الْبالغةُ فَلَو شاَء لَهداكُم }{ فَتخرِجوه لَنا إِنْ تتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنْ أَنتم إِلَّا تخرصونَ 



 نيعم١٤٩ - ١٤٨: األنعام [ } أَج. [   
  .حكاية لفن آخر من أباطيلهم : } يقُولُ الَّذين أَشركُوا س{ : تفسري هذه اآلية 

)١/١١٤(  

  

مل يريدوا ذا الكالم االعتذار عن ارتكاب القبيح ؛ : } لَو شاَء اللَّه ما أَشركْنا ولَا آباؤنا ولَا حرمنا { 
الكهف [ } سبونَ أَنهم يحِسنونَ صنعا يح { -إذ مل يعتقدوا قبح أفعاهلم ، بل هم كما نطقت به اآليات 

، وأم إمنا يعبدون األصنام ليقربوهم إىل اهللا زلفى ، وأن التحرمي إمنا كان من اهللا عز وجل ،  ] ١٠٤: 
فما مرادهم بذلك إال االحتجاج على أن ما ارتكبوه حق ومشروع ومرضي عند اهللا تعاىل على أن 

، فيكون حاصل كالمهم أن ) ١(ألمر ، وتستلزم الرضى كما زعمت املعتزلة املشيئة واإلرادة تساوي ا
ما نرتكبه من الشرك والتحرمي وغريمها تعلقت به مشيئته سبحانه وإرادته ، فهو مشروع ومرضي عند 

  .اهللا تعاىل 
 من كَذَّب الَّذين{  : - عز من قائل -وبعد أن حكى سبحانه وتعاىل ذلك عنهم ، رد عليهم بقوله 

 هِملوهم أسالفهم املشركون } قَب ،.  
  .أن كالمهم يتضمن تكذيب الرسل عليهم السالم ، وقد دلت املعجزة على صدقهم : وحاصله 

_________  
فرقة ضالة ظهرت يف اإلسالم أوائل القرن الثاين ، وسلكت منهجا قائما على اتباع اهلوى : املعتزلة ) ١(

م بدع كثرية ، من أمهها التحكم بعقوهلم وأفهامهم القاصرة يف الوحيني يف العقائد اإلسالمية ، وهل
  .الكتاب والسنة ، بدل السمع والطاعة ، وقد ضلوا بذلك ضالال بعيدا : الشريفني 

)١/١١٥(  

  

أن ما شاء اهللا جيب ، وما مل يشأ ميتنع ، وكل ما هذا شأنه فال تكليف به ؛ لكونه : حاصله : أو نقول 
أن ما ارتكبه من الشرك وغريه مل يتكلف بتركه ، ومل يبعث له نيب ، فرد : ستطاعة ، فينتج مشروطا باال

اهللا تعاىل عليهم بأن هذه كلمة صدق أريد ا باطل ؛ ألم أرادوا ا أن الرسل عليهم السالم يف 
يد به باطل دعواهم البعثة والتكليف كاذبون ، وقد ثبت صدقهم بالدالئل القطعية ، ولكونه صدقا أر

  .ذمهم اهللا تعاىل بالتكذيب 
ووجوب وقوع متعلق املشيئة ال ينايف صدق دعوى البعثة والتكليف ؛ ألما إلظهار احملجة وإبالغ 

  .احلجة 



نالوا عذابنا الذي أنزلناه عليهم بتكذيبهم ، وفيه إمياء إىل أن هلم عذابا : أي } حتى ذَاقُوا بأْسنا { 
  .عاىل ؛ ألن الذوق أول إدراك الشيء مدخرا عند اهللا ت

هل لكم من علم بأن اإلشراك وسائر ما أنتم عليه : ، أي } قُلْ هلْ عندكُم من علْمٍ فَتخرِجوه لَنا { 
  مرضي هللا تعاىل فتظهروه لنا بالربهان ؟

)١/١١٦(  

  

م كانوا يهزؤون بالدين ، وهذا دليل على أن املشركني أمم استوجبوا التوبيخ على قوهلم ذلك ؛ أل
ويبغون رد دعوة األنبياء عليهم السالم ، حيث قرع مسامعهم من شرائع الرسل عليهم السالم تفويض 
األمور إليه سبحانه وتعاىل ، فحني طالبوهم باإلسالم ، والتزام األحكام ، احتجوا عليهم مبا أخذوه من 

 ، ومل يكن غرضهم ذكر ما ينطوي عليه عقدهم ، - عليهم الصالة والسالم -كالمهم مستهزئني م 
  ؟) ١( وهو عنهم مناط العيوق - عز شأنه -كيف ال واإلميان بصفات اهللا تعاىل فرع اإلميان به 

  .تكذبون على اهللا تعاىل : ، أي } إِنْ تتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنْ أَنتم إِلَّا تخرصونَ { 
البينة الواضحة اليت بلغت غاية املتانة والقوة على اإلثبات ، واملراد : ، أي } لْحجةُ الْبالغةُ قُلْ فَللَّه ا{ 

  .الكتاب والرسول والبيان : ا يف املشهور 
 } نيعمأَج اكُمداَء لَهش بالتوفيق هلا ، واحلمل عليها ، ولكن شاء هداية البعض الصارفني : } فَلَو

  . سلوك طريق احلق ، وضالل آخرين صرفوه إىل خالف ذلك اختيارهم إىل
_________  

« لسان العرب : كوكب أمحر مضيء حبيال الثريا من ناحية الشمال ، ويطلع قبل اجلوزاء : العيوق ) ١(
  .»عيق 

)١/١١٧(  

  

هم أم ومن الناس من ذكر وجها آخر يف توجيه ما يف اآلية ، وهو أن الرد عليهم إمنا كان العتقاد
مسلِّمون اختيارهم وقدرهم ، وأن إشراكهم إمنا صدر منهم على وجه االضطرار ، وزعموا أم يقيمون 
احلجة على اهللا تعاىل ورسوله عليه الصالة والسالم بذلك ، فرد اهللا تعاىل قوهلم يف دعواهم عدم االختيار 

، وأشرك باهللا عز وجل ، واعتمد على ألنفسهم ، وشبههم مبن اغتر قبلهم ذا اخليال ، فكذب الرسل 
  .أنه إمنا يفعل ذلك مبشيئة اهللا تعاىل ، ورام إفحام الرسل ذه الشبهة 

مث بني سبحانه أم ال حجة هلم يف ذلك ، وأن احلجة البالغة له تعاىل ال هلم ، مث أوضح سبحانه أن كل 



وأنه تعاىل لو شاء منهم اهلداية الهتدوا أمجعني واقعٍ واقع مبشيئته ، وأنه مل يشأ منهم إال ما صدر عنهم ، 
.  

بكل كائن ) ١(واملقصود أن يتمحض وجه الرد عليهم ، وتتخلص عقيدة نفوذ املشيئة وعموم تعلقها 
  .عن الرد ، وينصرف الرد إىل دعواهم سلب االختيار ألنفسهم ، وأن إقامتهم احلجة بذلك خاصة 

_________  
  . السنة وعموم تغلغلها ، والتصويب من روح املعاين نفوذ: يف األصل ) ١(

)١/١١٨(  

  

وإذا تدبرت اآلية وجدت صدرها دافعا لصدور اجلربية ، وعجزها معجزا للمعتزلة ، إذ األول مثبت أن 
للعبد اختيارا وقدوة على وجه يقطع حجته وعذره يف املخالفة والعصيان ، والثاين مثبت نفوذ مشيئة اهللا 

لعبد ، وأن مجيع أفعاله على وفق املشيئة اإلهلية ، وبذلك تقوم احلجة ألهل السنة على املعتزلة ، تعاىل يف ا
  .واحلمد هللا رب العاملني 

ومنهم من وجه اآلية بأن مرادهم رد دعوة األنبياء عليهم السالم على معىن أن اهللا تعاىل شاء شركنا ، 
  :نا إىل اإلميان ، فوخبهم سبحانه وتعاىل بوجوه عدة وأراده منا ، وأنتم ختالفون إرادته ، حيث تدعو

{ إذا كان األمر كما زعمتم : ، فإنه بتقدير الشرط ، أي } فَللَّه الْحجةُ الْبالغةُ { : قوله سبحانه : منها 
  .} فَللَّه الْحجةُ الْبالغةُ 

لو شاء لدل كال منكم ومن خمالفيكم :  ، أي بدال منه على سبيل البيان} فَلَو شاَء { : وقوله سبحانه 
 باملشيئة ، فيجب أن ال متنعوا املسلمني - أيضا -على دينه ، لو كان األمر كما تزعمون لكان اإلسالم 

من اإلسالم ، كما وجب بزعمكم أال مينعكم األنبياء عن الشرك ، فيلزمكم أن ال يكون بينكم وبني 
  .افقة ومواالة املسلمني خمالفة ومعاداة ، بل مو

)١/١١٩(  

  

أن ما خالف مذهبكم من النحل جيب أن يكون عندكم حقا ؛ ألنه مبشيئة اهللا تعاىل ، فيلزم : وحاصله 
  .تصحيح األديان املتناقضة 

يٍء نحن ولَا وقَالَ الَّذين أَشركُوا لَو شاَء اللَّه ما عبدنا من دونِه من ش{  ] : ٣٥" [ النحل " ويف سورة 
 بِنيلَاغُ الْملِ إِلَّا الْبسلَى الرلْ عفَه هِملقَب نم ينلَ الَّذفَع كٍء كَذَليش نم ونِهد نا منمرلَا حا وناؤآب {.  



)١/١٢٠(  

  

ال عند اخنذال احلجة ، الكالم على هذه اآلية كالكالم على اآلية السابقة ، وال تراهم يتشبثون باملشيئة إ
" يف اآلية السابقة ، وكذلك يف سورة " األنعام " أال ترى كيف ختم بنحو آخر جمادالم يف سورة 

وجعلُوا الْملَائكَةَ الَّذين هم عباد الرحمنِ إِناثًا أَشهِدوا { : ، وهو قوله تعاىل  ] ٢٢ - ١٩" [ الزخرف 
بكْتتس ملْقَهأَلُونَ خسيو مهتادهش  }{ ملْمٍ إِنْ هع نم كبِذَل ما لَهم ماهندبا عم نمحاَء الرش قَالُوا لَوو
ا علَى أُمة بلْ قَالُوا إِنا وجدنا آباَءن}{ أَم آتيناهم كتابا من قَبله فَهم بِه مستمِسكُونَ }{ إِلَّا يخرصونَ 

  .} وإِنا علَى آثَارِهم مهتدونَ 
: ، واملراد مبا حرموه } قُلْ فَللَّه الْحجةُ الْبالغةُ { : ويكفي يف االنقالب ما يشري إليه قوله سبحانه 

  .السوائب والبحائر وغريها 

)١/١٢١(  

  

ر ما هم عليه ، وغرضهم من ذلك تكذيب ويف ختصيص االشتراك والتحرمي بالنفي ألما أعظم وأشه
ما شاء اهللا جيب ، : أي :  والطعن يف الرسالة رأسا ؛ فإن حاصله - عليه الصالة والسالم -الرسول 

وما مل يشأ ميتنع ، فلو أنه سبحانه وتعاىل شاء أن نوحده ، وال نشرك به شيئا ، وحنلل ما أحله ، وال حنرم 
 لكان األمر كما شاء من التوحيد ، ونفي -ل وينقلونه من جهته تعاىل  كما تقول الرس-شيئا مما حرمنا 

اإلشراك ، وحتليل ما أحله ، وعدم حترمي شيء من ذلك ، وحيث مل يكن كذلك ثبت أنه مل يشأ شيئا من 
  .ذلك ، بل شاء ما حنن عليه ، وحتقق أن ما يقوله الرسل عليهم السالم من تلقاء أنفسهم 

أشركوا باهللا تعاىل ، : من األمم ، أي } كَذَلك كَذَّب الَّذين من قَبلهِم { : م بقوله فرد اهللا تعاىل عليه
  .وحرموا من دونه ما حرموا ، وجادلوا رسلهم بالباطل ليدحضوا به احلق 

)١/١٢٢(  

  

 } بِنيلَاغُ الْملِ إِلَّا الْبسلَى الرلْ عللرسالة ، املوضح طريق احلق ليست وظيفتهم إال البالغ: ، أي } فَه 
، واملظهر أحكام الوحي اليت منها تحتم تعلُّق مشيئته تعاىل باهتداء من صرف قدرته واختياره إىل حتصيل 

   ] .٦٩: العنكبوت [ } والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا { : احلق ؛ لقوله تعاىل 
 فليس ذلك - كما هو مقتضى استدالهلم -، وتنفيذ قوهلم عليه شاؤوا أو أبوا وأما إجلاؤهم إىل ذلك 



من وظيفتهم ، وال من احلكمة اليت يتوقف عليها التكليف ، حىت يستدلَّ بعدم ظهور آثاره على عدم 
حقِّية الرسل عليهم السالم ، أو على عدم تعلق مشيئته تعاىل بذلك ، فإن ما يترتب عليه الثواب 

والعقاب من األفعال ال بد يف تعلق مشيئته تعاىل بوقوعه من مباشرم االختيارية ، وصرف اختيارهم 
  .اجلزئي إىل حتصيله ، وإال لكان الثواب والعقاب اضطراريني 

  .وغريه ) ١" (روح املعاين " والكالم على هذه اآلية وحنوها مستوفًى يف تفسري 
  .ى اهللا ، ومعارضة شرع اهللا بقدره ، كل ذلك من ضالالت اجلاهلية فجحود القدر ، واالحتجاج به عل

_________  
)٥٣ - ٥١ / ٨) ( ١. (   

)١/١٢٣(  

  

واملقصود أنه ال جرب وال تفويض ، ولكن أمر بني أمرين ، فمن زلت قدمه عن هذه اجلادة كان على ما 
  . ورسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم كان عليه أهل اجلاهلية ، وهي الطريقة اليت رد عليها اهللا سبحانه

)١/١٢٤(  

  

  السادسة والثالثون
  .مسبة الدهر 

  .} وما يهلكُنا إِلَّا الدهر {  ] : ٢٤" [ اجلاثية " كقوهلم يف سورة 
وذلك أن اهللا تعاىل أراد بيان أحكام ضالهلم ، واخلتم على مسعهم وقلوم ، وجعل غشاوة على 

اليت } وقَالُوا ما هي إِلَّا حياتنا الدنيا { : م ما صدر عنهم بقوله سبحانه وتعاىل أبصارهم ، فحكى عنه
  .متوت طائفة ، وحتيا طائفة ، وال حشر أصال : ، أي } نموت ونحيا { حنن فيها 

إعادة الروح : ة إن كثريا من عباد األصنام كان يقول بالتناسخ ، وعليه فاملراد باحليا: ومنهم من قال 
  .لبدن آخر 

 } رها إِلَّا الدكُنلها يمطول الزمان : ، أي } و.  
وإسنادهم اإلهالك إىل الدهر إنكار منهم لملَك املوت وقبضه األرواح بأمر اهللا تعاىل ، وكانوا يسندون 

 مملوءة من شكوى الدهر احلوادث مطلقا إليه ؛ جلهلهم أا مقدرة من عند اهللا تعاىل ، وأشعارهم لذلك
)١. (  

 ال - مع إسنادهم احلوادث إىل الدهر -وهؤالء معترفون بوجود اهللا تعاىل ، فهم غري الدهرية ، فإم 



  .يقولون بوجوده ، سبحانه وتعاىل عما يقولون علوا كبريا 
  .والكل يقول باستقالل الدهر بالتأثري 

  .وقد جاء النهي عن سب الدهر 
_________  

أَشاب الصغري وأَفْنى الْكَبِري كَر الْغداة ومر الْعشي : مثل قوهلم « : اء يف حاشية األصل ما نصه ج) ١(
رماين الدهر : منع البقاء تقلب مشس وطلوعها من حيث ال متسي وقول اآلخر : ومثل قول اآلخر 

ام تكسرت النصال على النصال والشعر باألرزاء حىت فؤادي يف غشاء من نبال وكنت إذا أصابتين سه
  .يف ذلك قدميا وحديثا كثري 

)١/١٢٥(  

  

  ) .١(» ال يسب أحدكم الدهر ، فإن اهللا هو الدهر « : أخرج مسلم 
يا خيبة الدهر ، فال : يؤذيين ابن آدم يقول : قال اهللا عز وجل « ) : ٢(ويف رواية أليب داود واحلاكم 

  ) .٣(» فإين أنا الدهر ، أُقَلِّب ليله واره يا خيبة الدهر ، : يقل أحدكم 
استقرضت عبدي فلم يقرضين ، وشتمين عبدي : يقول اهللا عز وجل «  : - أيضا -) ٤(وروى احلاكم 

  .» وأنا الدهر ! وادهراه : وهو ال يدري ، يقول 
 أجددها وأُبليها ، وآيت أنا األيام والليايل ،: ال تسبوا الدهر ، قال اهللا عز وجل « ) : ٥(وروى البيهقي 
  .» مبلوك بعد ملوك 

ومعىن ذلك أن اهللا تعاىل هو اآليت باحلوادث ، فإذا سببتم الدهر على أنه فاعل وقع السب على اهللا عز 
  .وجل 
ليس هلم مبا ذُكر من قصر احلياة على ما يف الدنيا ، ونسبة اإلهالك : ، أي } وما لَهم بِذَلك من علْمٍ { 

  .إىل الدهر علم مستند إىل عقل أو نقل 
ما هم إال قوم قصارى أمرهم الظن والتقليد من غري أن يكون هلم ما يصح : ، أي } إِنْ هم إِلَّا يظُنونَ { 

  .أن يتمسك به يف اجلملة 
  .وقد ذكرنا يف غري هذا املوضع ما يتعلق بالدهريني 

_________  
   ) .٥٨٦٧:  من األدب وغريها األلفاظ( رواه مسلم يف ) ١(
، وهو آخر حديث يف السنن عنده ، واحلاكم يف  ) ٥٢٧٤( أبو داود يف سننه بنحوه برقم ) ٢(

هذا حديث صحيح على « : ، وقال  ) ٤٥٣ / ٢: كتاب التفسري تفسري سورة حم اجلاثية ( مستدركه 



  .»شرطهما ومل خيرجاه هكذا 
يا : يؤذيين ابن آدم يقول : قال اهللا تبارك وتعاىل «  ) : ٥٨٦٤: األلفاظ ( ويف رواية ملسلم يف ) ٣(

يا خيبة الدهر ، فإين أنا الدهر ، أقلب ليله واره ، فإذا شئت : خيبة الدهر ، فال يقولن أحدكم 
  .فاستدراك احلاكم وهم منه أن مسلما مل خيرجه» قبضتهما 

هذا حديث « : ، وقال  ) ٤٥٣/ ٢: جلاثية كتاب التفسري باب تفسري سورة حم ا( يف مستدركه ) ٤(
  .» صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه ذه السياقة 

   ) .٣٦٥ / ٣( يف السنن الكربى ) ٥(

)١/١٢٦(  

  

واملقصود أن من يقول بإسناد احلوادث إىل غري اهللا تعاىل كالدهر ، فليس له مستند عقلي وال نقلي ، بل 
  .صر كان هو حمض جهل ، وقائله جاهل يف أي ع

)١/١٢٧(  

  

  السابعة والثالثون
  .إضافة نِعم اهللا إىل غريه 
  .} يعرِفُونَ نِعمةَ اللَّه ثُم ينكرونها وأَكْثَرهم الْكَافرونَ {  ] : ٨٣" [ النحل " قال اهللا تعاىل يف سورة 

جعلَ لَكُم من الْجِبالِ أَكْنانا وجعلَ و{ : وقد عدد اهللا تعاىل نعمه على عباده يف هذه السورة إىل أن قال 
فَإِنْ تولَّوا }{ لَكُم سرابِيلَ تقيكُم الْحر وسرابِيلَ تقيكُم بأْسكُم كَذَلك يتم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تسلمونَ 

 بِنيلَاغُ الْمالْب كلَيا عمرِ}{ فَإِنعونَ يرالْكَاف مهأَكْثَرا وهونركني ثُم ةَ اللَّهم٨١: النحل [ } فُونَ نِع - 
٨٣. [   
 } ةَ اللَّهمرِفُونَ نِععإخل ، استئناف لبيان أن تويل املشركني وإعراضهم عن اإلسالم ليس لعدم معرفتهم } ي

 اهللا تعاىل ، مث ينكروا بأفعاهلم ، حيث مل يفردوا نعمة اهللا سبحانه وتعاىل أصال ، فإم يعرفون أا من
  .منعمها بالعبادة ، فكأم مل يعبدوه سبحانه وتعاىل أصال ، وذلك كفران مرتل مرتلة اإلنكار 

  ) .١" (ورثناها من آبائنا : إنكارهم إياها قوهلم : " وأخرج ابن جرير وغريه عن جماهد أنه قال 
_________  

   ) .١٥٨/ ١٤( ر يف تفسريه بنحوه أخرجه ابن جري) ١(



)١/١٢٨(  

  

لوال : إنكارهم إياها أن يقول الرجل : "  عن عون بن عبد اهللا أنه قال - أيضا -وأخرج هو وغريه 
  ) .١" (فالن أصابين كذا وكذا ، ولوال فالن مل أصب كذا وكذا 

  " .إضافتها إىل األسباب : إنكارها : " ويف لفظ 
  .هي بشفاعة آهلتهم عند اهللا تعاىل : قوهلم : م إنكاره: وبعضهم يقول 
 عليه الصالة -يعرفون أنه : أي ) ٢( حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم - هنا -النعمة : ومنهم من قال 

  . نيب باملعجزات ، مث ينكرون ذلك ، وجيحدونه عنادا -والسالم 
 غري املعترفني مبا ذكر ، والتعبري باألكثر إما ألن املنكرون بقلوم ،: ، أي } وأَكْثَرهم الْكَافرونَ { 

بعضهم مل يعرف احلق ؛ لنقصان عقله ، وعدم اهتدائه إليه ، أو لعدم نظره يف األدلة نظرا يؤدي إىل 
املطلوب ، أو ألنه مل تقم عليه احلجة ؛ لكونه مل يصل إىل حد املكلفني لصغر وحنوه ، وإما ألنه يقام مقام 

املعرفة واإلنكار املتفرع عليها إىل ضمري املشركني على اإلطالق من باب إسناد حال الكل ، فإسناد 
  .البعض إىل الكل 
_________  

   ) .١٥٨/ ١٤( أخرجه ابن جرير يف تفسريه ) ١(
 / ٤( ، وقول ابن قتيبة كما يف زاد املسري  ) ١١٢ / ٢( وهذا قول الفراء كما يف معاين القرآن له ) ٢(

  .إىل السدي  ) ١٥٧/ ١٤( ه ابن جرير يف تفسريه ، وعزا ) ٤٧٩

)١/١٢٩(  

  

أَفَبِهذَا الْحديث أَنتم مدهنونَ {  ] : ٨٢ - ٨١" [ الواقعة " ومما جيري هذا ارى قوله تعاىل يف سورة 
  .مطرنا بنوء كذا وكذا : تقولون : ، أي } وتجعلُونَ رِزقَكُم أَنكُم تكَذِّبونَ }{ 

مطر الناس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم « : روى مسلم وغريه عن ابن عباس ، قال 
هذه رمحة وضعها : أصبح من الناس شاكر ، ومنهم كافر ، قالوا  : - عليه الصالة والسالم -، فقال 

حىت . . . }  بِمواقعِ النجومِ فَلَا أُقِْسم{ : لقد صدق نوء كذا ، فرتلت هذه اآلية : اهللا ، وقال بعضهم 
  .»  ] ٨٢ - ٧٥: الواقعة [ } وتجعلُونَ رِزقَكُم أَنكُم تكَذِّبونَ { : بلغ 

  .إىل غري ذلك من اآلثار 
وقد ذكرنا مذهب العرب يف األنواء يف غري هذا املوضع ، وفصلناه تفصيال ، وذكرنا شعرهم الدالَّ على 

  . املوفق مذهبهم هذا ، واهللا



)١/١٣٠(  

  

  الثامنة والثالثون
  .الكفر بآيات اهللا 

  :والنصوص الدالة على ذلك يف القرآن كثرية 
أُولَئك الَّذين كَفَروا بِآيات ربهِم ولقَائه فَحبِطَت {  ] : ١٠٦ - ١٠٥" [ الكهف " منها قوله تعاىل يف 

موي ملَه يمقفَلَا ن مالُهما أَعنزو ةاميا }{  الْقوزي هلسري واتذُوا آيخاتوا وا كَفَربِم منهج مهاؤزج كذَل
الَّذين ضلَّ سعيهم في الْحياة الدنيا وهم }{ قُلْ هلْ ننبئُكُم بِالْأَخسرِين أَعمالًا { : بعد قوله سبحانه } 

  .إخل  ] ١٠٤ - ١٠٣: الكهف . . . [ } أُولَئك }{  أَنهم يحِسنونَ صنعا يحسبونَ
كالم مستأنف منه مسوق لتكميل تعريف األخسرين ، وتبيني خسرام وضالل : } أُولَئك { : فقوله 

الل أولئك املنعوتون مبا ذكر من ض: سعيهم وتعيينهم ، حبيث ينطبق التعريف على املخاطبني ، أي 
  .السعي واحلسبان املذكور 

 } هِمبر اتوا بِآيكَفَر ينبدالئله سبحانه الداعية إىل التوحيد ، الشاملة للسمعية والعقلية : } الَّذ.  
 } هقَائلمل يؤمنوا بذلك على ما : هو كناية عن البعث واحلشر وما يتبع ذلك من أمور اآلخرة ، أي : } و

  .هو عليه 

)١/١٣١(  

  

  .فرتدري م ، وحنتقرهم : أي : } فَحبِطَت أَعمالُهم فَلَا نقيم لَهم يوم الْقيامة وزنا { 
ومن النصوص ما يدل على أن منهم من كان ينكر بعض اآليات ، ومنهم من كان معرضا عنها ، 

  .وهاجرا هلا 
  .عليه أهل اجلاهلية يف هذا الباب وال خيفاك أن من الناس اليوم من هو أدهى وأمر مما كان 

)١/١٣٢(  

  

  التاسعة والثالثون
  .على اآليات : اشتراء كتب الباطل ، واختيارها عليها ، أي 

بذَه أَوكُلَّما عاهدوا عهدا ن}{ ولَقَد أَنزلْنا إِلَيك آيات بينات وما يكْفُر بِها إِلَّا الْفَاسقُونَ { : قال تعاىل 



ولَما جاَءهم رسولٌ من عند اللَّه مصدق لما معهم نبذَ فَرِيق من }{ فَرِيق منهم بلْ أَكْثَرهم لَا يؤمنونَ 
بعوا ما تتلُو الشياطني علَى ملْك وات}{ الَّذين أُوتوا الْكتاب كتاب اللَّه وراَء ظُهورِهم كَأَنهم لَا يعلَمونَ 

   ] .١٠٢ - ٩٩: البقرة . . . [ } سلَيمانَ 
ويتعلَّمونَ ما يضرهم ولَا ينفَعهم ولَقَد علموا لَمنِ اشتراه ما لَه في الْآخرة من خلَاقٍ ولَبِئْس { : إىل قوله 

 ا بِهورا شونَ ملَمعوا يكَان لَو مهفُس١٠٢: البقرة [ } أَن. [   
  .استبدل ما تتلو الشياطني بكتاب اهللا : ، أي } ولَقَد علموا لَمنِ اشتراه { : ومعىن قوله 

  .نصيب : ، أي } ما لَه في الْآخرة من خلَاقٍ { 

)١/١٣٣(  

  

باعوها أو : واهللا لبئس شيئا شروا به حظوظ أنفسهم ، أي : ، أي } سهم ولَبِئْس ما شروا بِه أَنفُ{ 
  .شروها يف زعمهم ذلك الشراء 

  .بالرسول أو مبا أنزل إليه من اآليات أو بالتوراة : ، أي } ولَو أَنهم آمنوا { 
  .املعاصي اليت حكيت عنهم : ، أي } واتقَوا { 
 }ع نةٌ مثُوبونَ لَملَمعوا يكَان لَو ريخ اللَّه دأن ثواب اهللا تعاىل خري هلم : ، أي } ن.  

فَويلٌ }{ ومنهم أُميونَ لَا يعلَمونَ الْكتاب إِلَّا أَمانِي وإِنْ هم إِلَّا يظُنونَ { : ومبعىن هذه اآلية قوله تعاىل 
ب بِأَيديهِم ثُم يقُولُونَ هذَا من عند اللَّه ليشتروا بِه ثَمنا قَليلًا فَويلٌ لَهم مما كَتبت للَّذين يكْتبونَ الْكتا

   ] .٧٩ - ٧٨: [ البقرة } أَيديهِم وويلٌ لَهم مما يكِْسبونَ 
هم بإبقاء صفة النيب صلى اهللا عليه وآله وهذه اآلية نزلت يف أحبار اليهود الذين خافوا أن تذهب رئاست

  .وسلم على حاهلا ، فغريوها 

)١/١٣٤(  

  

  األربعون
  .القدح يف حكمته تعاىل 

القدح يف حكمته تعاىل ، وأنه ليس حبكيم يف خلقه ، مبعىن أنه سبحانه : من خصال أهل اجلاهلية : أقول 
  .خيلق ما ال حكمة له فيه ، ويأمر وينهى مبا ال حكمة فيه 

وما خلَقْنا السماَء والْأَرض وما بينهما {  ] : ٢٧" [ ص " وقد حكى اهللا تعاىل ذلك بقوله يف سورة 
  .} باطلًا ذَلك ظَن الَّذين كَفَروا فَويلٌ للَّذين كَفَروا من النارِ 



حِسبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لَا أَفَ{  ] : ١١٦ - ١١٥" [ املؤمنني " وقال سبحانه يف سورة 
  .} فَتعالَى اللَّه الْملك الْحق }{ ترجعونَ 
ما }{ وما خلَقْنا السماوات والْأَرض وما بينهما لَاعبِني {  ] : ٣٩ - ٣٨" [ الدخان " ويف سورة 
  .} لَّا بِالْحق ولَكن أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ خلَقْناهما إِ
لَو أَردنا أَنْ }{ وما خلَقْنا السماَء والْأَرض وما بينهما لَاعبِني {  ] : ١٧ - ١٦" [ األنبياء " ويف سورة 

نيلا فَاعا إِنْ كُننلَد نم اهذْنخا لَاتوذَ لَهختن  {.  

)١/١٣٥(  

  

وما خلَقْنا السماوات والْأَرض وما بينهما إِلَّا بِالْحق وإِنَّ الساعةَ لَآتيةٌ {  ] : ٨٥" [ احلجر " ويف سورة 
  .} فَاصفَحِ الصفْح الْجميلَ 

حكمة وال علة ، على خالف ما إىل غري ذلك من اآليات الناصة على أن اهللا تعاىل مل خيلق شيئا من غري 
يعتقده أهل الباطل من اجلاهليني ، ومن حنا حنوهم من هذه األمة ممن نفى احلكمة عن أفعاله سبحانه 

  .وتعاىل 
وهذه مسألة طويلة الذيل ، قد كثر فيها اخلصام بني فرق املسلمني ، واحلق ما كان عليه السلف من 

  .إثبات احلكمة والتعليل 
شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة " الم عليهما احلافظ ابن القيم يف كتابه وقد أطنب الك

، وعقد بابا مفصال يف طرق إثبات حكمة الرب تعاىل يف خلقه وأمره ، وإثبات الغايات " والتعليل 
  .املطلوبة والعواقب احلميدة اليت فعل وأمر ألجلها 

)١/١٣٦(  

  

إنه سبحانه وتعاىل أنكر على من زعم أنه مل خيلق اخللق لغاية وال : " اب ومن مجلة ما قال يف هذا الب
وما خلَقْنا السماوات واَألرض وما بينهما { : ، وقوله } أَفَحِسبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا { : حبكمة كقوله 

 بِنيالع }{ قا إِال بِالْحماهلَقْنا خذلك : واحلق ، } م لَقكَم والغايات احملمودة ، اليت ألجلها خهو احل
  :كله ، وهو أنواع كثرية 

  .أن يعرف اهللا بأمسائه ، وصفاته ، وأفعاله ، وآياته : منها 
  .أن حيب ، ويعبد ، ويشكر ، ويطاع : ومنها 
  .أن يأمر ، وينهى ، ويشرع الشرائع : ومنها 



  .ربم القضاء ، ويتصرف يف اململكة بأنواع التصرفات أن يدبر األمر ، وي: ومنها 
أن يثيب ويعاقب ، فيجازي احملسن بإحسانه ، واملسيء بإساءته ، فيكون أثر عدله وفضله : ومنها 

  .موجودا مشاهدا ، فيحمد على ذلك ويشكر 
  .أن يعلم خلقه أنه ال إله غريه ، وال رب سواه : ومنها 
  .ق فيكرمه ، ويكذب الكاذب فيهينه أن يصدق الصاد: ومنها 
ظهور آثار أمسائه وصفاته على تنوعها وكثرا يف الوجود الذهين واخلارجي ، فيعلم عباده ذلك : ومنها 

  .علما مطابقا ملا يف الواقع 

)١/١٣٧(  

  

  .شهادة خملوقاته كلها بأنه وحده را وفاطرها ومليكها ، وأنه وحده إهلها ومعبودها : ومنها 
ظهور آثار كماله املقدس ، فإن اخللق والصنع الزم كماله ، فإنه حي قدير ، ومن كان كذلك مل : نها وم

  .يكن إال فاعال خمتارا 
أن يظْهِر أثر حكمته يف املخلوقات بوضع كل منها يف موضعه الذي يليق به ، وجميئه على الوجه : ومنها 

  .لباهرة الذي تشهد العقول والفطر حبسنه ، فتشهد حكمته ا
  .أنه سبحانه حيب أن جيود وينعم ، ويعفو ويغفر ويسامح ، وال بد من لوازم ذلك خلقا وشرعا : ومنها 
  .أنه حيب أن يثْنى عليه ، وميدح وميجد ، ويسبح ويعظم : ومنها 
  .كثرة شواهد ربوبيته ووحدانيته وإهليته : ومنها 

فخلَق خملوقاته بسبب احلق ، وألجل احلق ، وخلقها إىل غري ذلك من احلكَم اليت تضمنها اخلَلْق ، 
  .ملتبس باحلق ، وهو يف نفسه حق ، فمصدره حق ، وغايته حق ، وهو يتضمن احلق 

)١/١٣٨(  

  

إِنَّ في { : وقد أثىن على عباده املؤمنني حيث نزهوه عن إجياد اخللق ، ال لشيء وال لغاية ، فقال تعاىل 
الَّذين يذْكُرونَ اللَّه قياما }{ أَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ لَآيات لأُولي الْأَلْبابِ خلْقِ السماوات والْ

 كانحبلًا ساطذَا به لَقْتا خا منبضِ رالْأَرو اتاوملْقِ السي خونَ ففَكَّرتيو وبِهِمنلَى جعا وودقُعو { ]
   ] .١٩١ - ١٩٠: ل عمران آ

وما خلَقْنا السماَء والْأَرض وما بينهما باطلًا ذَلك { : وأخرب أن هذا ظن أعدائه ، ال ظن أوليائه ، فقال 
  .} ظَن الَّذين كَفَروا فَويلٌ للَّذين كَفَروا 



مة مطلوبة له ، وال أمر حلكمة ، وال ى حلكمة إنه مل خيلق اخللق حلك: وكيف يتوهم أنه عرفه من يقول 
  !، وإمنا يصدر اخللق واألمر عن مشيئة وقدرة حمضة ، ال حلكمة وال لغاية مقصودة ؟

  !وهل هذا إال إنكار حلقيقة محده ؟
  .بل اخللق واألمر إمنا قام باحلكم والغايات ، فهما مظهران حلمده وحكمته 

)١/١٣٩(  

  

قيقة خلقه وأمره ، فإن الذي أثبته املنكرون من ذلك ينزه عنه الرب ، ويتعاىل فإنكار احلكمة إنكار حل
 أو يقع -عن نسبته إليه ، فإم أثبتوا خلقا وأمرا ال رمحة فيه وال مصلحة وال حكمة ، بل جيوز عندهم 

  .إليه سواء  أن يأمر مبا ال مصلحة للمكلَّف فيه البتة ، وينهى عما فيه مصلحة ، واجلميع بالنسبة -
 أن يأمر بكل ما ى عنه ، وينهى عن مجيع ما أمر به ، وال فرق بني هذا وهذا إال - عندهم -وجيوز 

  .مبجرد األمر والنهي 
ويثيب ) ١] (بل أفىن عمره يف طاعته وشكره [  أن يعذب من مل يعصه طرفة عني ، - عندهم -وجيوز 

 والظلم والفجور ، فال سبيل إىل أن يعرف خالف ذلك من عصاه ، بل أفىن عمره يف الكفر به والشرك
  .منه إال خبرب الرسول ، وإال فهو جائز عليه 

وهذا من أقبح الظن وأسوئه بالرب سبحانه ، وترتيهه عنه كترتيهه عن الظلم واجلور ، بل هذا هو عني 
  .الظلم الذي يتعاىل اهللا عنه 

_________  
  .ء العليل ما بني املعكوفتني زيادة من شفا) ١(

)١/١٤٠(  

  

والعجب العجاب أن كثريا من أرباب هذا املذهب يرتهونه عما وصف به نفسه من صفات الكمال 
ونعوت اجلالل ، ويزعمون أن إثباا جتسيم وتشبيه ، وال يرتهونه عن هذا الظلم واجلور ، ويزعمون أنه 

 إال بإنكار استوائه على عرشه ،  ال يتم إال به ، كما ال يتم- عندهم -عدل وحق ، وأن التوحيد 
فال يتم التوحيد عند هذه الطائفة إال ذا ! وعلوه فوق مساواته ، وتكلمه وتكليمه ، وصفات كماله 

  ) .١" (النفي وذلك اإلثبات ، واهللا ويل التوفيق 
  .انتهى املقصود من نقله ، ومتام الكالم يف هذا الباب من ذلك الكتاب ، وإليه سبحانه املآب 



_________  
   ) .١٩٩ - ١٩٨( شفاء العليل : انظر ) ١(

)١/١٤١(  

  

  احلادية واألربعون
  .الكفر باملالئكة والرسل والتفريق بينهم 

)١/١٤٢(  

  

نات وأَيدناه ولَقَد آتينا موسى الْكتاب وقَفَّينا من بعده بِالرسلِ وآتينا عيسى ابن مريم الْبي{ : قال تعاىل 
}{ بِروحِ الْقُدسِ أَفَكُلَّما جاَءكُم رسولٌ بِما لَا تهوى أَنفُسكُم استكْبرتم فَفَرِيقًا كَذَّبتم وفَرِيقًا تقْتلُونَ 

م كتاب من عند اللَّه مصدق ولَما جاَءه}{ وقَالُوا قُلُوبنا غُلْف بلْ لَعنهم اللَّه بِكُفْرِهم فَقَليلًا ما يؤمنونَ 
لما معهم وكَانوا من قَبلُ يستفْتحونَ علَى الَّذين كَفَروا فَلَما جاَءهم ما عرفُوا كَفَروا بِه فَلَعنةُ اللَّه علَى 

 رِينكْفُ}{ الْكَافأَنْ ي مهفُسأَن ا بِهورتا اشمبِئْس نلَى مع هلفَض نم لَ اللَّهزنا أَنْ ييغب لَ اللَّهزا أَنوا بِمر
 هِنيم ذَابع رِينلْكَافلبٍ ولَى غَضبٍ عضاُءوا بِغفَب هادبع ناُء مشي }{ لَ اللَّهزا أَنوا بِمنآم ميلَ لَهإِذَا قو

  لَ علَينا ويكْفُرونَ بِما وراَءه وهو الْحق مصدقًا لماقَالُوا نؤمن بِما أُنزِ

)١/١٤٣(  

  

 نِنيمؤم متلُ إِنْ كُنقَب نم اَء اللَّهبِيلُونَ أَنقْتت مقُلْ فَل مهع٩١ - ٨٧: البقرة [ } م. [   
إِنه نزلَه علَى قَلْبِك بِإِذْن اللَّه مصدقًا لما بين يديه وهدى قُلْ من كَانَ عدوا لجِبرِيلَ فَ{ : إىل أن قال 

 نِنيمؤلْمى لرشبو }{ رِينلْكَافل ودع يكَالَ فَإِنَّ اللَّهمرِيلَ وجِبو هلسرو هكَتلَائمو لَّها لودكَانَ ع نم }{
زأَن لَقَدقُونَ وا إِلَّا الْفَاسبِه كْفُرا يمو اتنيب اتآي كا إِلَي٩٩ - ٩٧: البقرة [ } لْن. [   

)١/١٤٤(  

  



: فقد تبني من هذه اآليات أن بعض الكتابيني كانوا يكفرون باملالئكة والرسل ، يفرقون بينهم ، أي 
، وهلذا أمرنا اهللا تعاىل باإلميان م وعدم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ، وهم طائفة من جاهلية اليهود 

آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤمنونَ كُلٌّ آمن بِاللَّه وملَائكَته وكُتبِه { : التفرقة بينهم ، فقال 
عمقَالُوا سو هلسر نم دأَح نيب قفَرلَا ن هلسرو ريصالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا و٢٨٥: البقرة [ } ن 

. [  

)١/١٤٥(  

  

  الثانية واألربعون
  .الغلو يف األنبياء والرسل عليهم السالم 

لَى اللَّه إِلَّا يا أَهلَ الْكتابِ لَا تغلُوا في دينِكُم ولَا تقُولُوا ع{  ] : ١٧١" [ النساء " قال تعاىل يف سورة 
 هلسرو وا بِاللَّهنفَآم هنم وحرو ميرا إِلَى مأَلْقَاه هتمكَلو ولُ اللَّهسر ميرم نى ابيسع ِسيحا الْممإِن قالْح

س داحو إِلَه ا اللَّهمإِن ا لَكُمريوا خهتقُولُوا ثَلَاثَةٌ انلَا تو لَدو كُونَ لَهأَنْ ي هانحب {.  
والغلو يف املخلوق أعظم سبب لعبادة األصنام والصاحلني ، كما كان يف قوم نوح من عبادة نسر 

  .وسواع ويغوث وحنوهم ، وكما كان من عبادة النصارى للمسيح عليه السالم 
  .ومثل ذلك القول على اهللا بغري احلق 

)١/١٤٦(  

  

  نالثالثة واألربعو
  .اجلدال بغري علم 

كما ترى كثريا من أهل اجلهل جيادلون أهل العلم عند يهم عما ألفوه من البدع والضالالت ، وهي 
  .صفة جاهلية ، انا اهللا تعاىل عن التخلق ا 

م وما يا أَهلَ الْكتابِ لم تحاجونَ في إِبراهي{  ] : ٦٦ - ٦٥" [ آل عمران " قال تعاىل يف سورة 
ها أَنتم هؤلَاِء حاججتم فيما لَكُم بِه علْم فَلم }{ أُنزِلَت التوراةُ والْإِنجِيلُ إِلَّا من بعده أَفَلَا تعقلُونَ 

  .} تحاجونَ فيما لَيس لَكُم بِه علْم واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ 
  :خرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما قال أ
اجتمعت نصارى جنران وأحبار يهود عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ، فتنازعوا عنده ، « 

ما كان إبراهيم إال نصرانيا ، فأنزل اهللا : ما كان إبراهيم إال يهوديا ، وقالت النصارى : فقالت األحبار 



  .املنادية على جهلهم وعنادهم ، كما ال خيفى على من راجع التفسري »  هذه اآلية فيهم
  :قال الشيخ 

)١/١٤٧(  

  

  الرابعة واألربعون
  .الكالم يف الدين بال علم 

أمجل الشيخ رمحه اهللا تعاىل الكالم يف هذه املسألة كل اإلمجال ، كما فعل مثل ذلك يف كثري من : أقول 
  .ا بالتفصيل املسائل ، وما أحقه

  :وذلك أن أهل اجلاهلية من العرب وغريهم من الكتابيني شرعوا يف الدين ما مل يأذن به اهللا 
أما العرب فقد كان الكثري منهم على دين إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم إىل أن ظهر فيهم اخلزاعي 

وحبر البحرية ، ومحى احلام ، فغري وبدل ، وابتدع بدعا كثرية ، وأغرى العرب على عبادة األصنام ، 
  ) .١(واستقسم باألزالم ، إىل غري ذلك مما فصلناه يف غري هذا املوضع 
فإن فيها كثريا من ضالالم " األنعام " وإن شئت أن تعرف جهل العرب ، وما ابتدعوه فاقرأ سورة 

  .ومبتدعام 
_________  

: التفسري املائدة ( و  ) ٣٥٢١ و ٣٥٢٠: ة املناقب قصة خزاع: ( انظر يف ذلك صحيح البخاري ) ١(
٤٦٢٣. (   

)١/١٤٨(  

  

اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون اللَّه والْمِسيح { وأما اجلاهليون من اليهود والنصارى ، فقد 
 ميرم نم ابتدعوا هلم ] ٣١: التوبة [ } ابيف الدين بدعا ، وحللوا ، وذلك أن أحبارهم ورهبا 

وحرموا ما اشتهته أنفسهم ، فقبلوا ذلك منهم وأطاعوهم عليه ، مع أن الدين إمنا يكون بتشريع اهللا 
ووحيه إىل أنبيائه ورسله ، وال يكون بآراء الرجال وحبسب أهوائهم ، فكل ما ال دليل عليه من كتاب 

  ) .١(وال سنة مردود على صاحبه 
وإِنَّ {  ] : ٧٨" [ آل عمران "  يف سورة - عز امسه -اليهود على مثل ذلك ، فقال وقد ذم اهللا تعاىل 

 اللَّه دنع نم وقُولُونَ هيابِ وتالْك نم وا همابِ وتالْك نم وهبسحتابِ لتبِالْك مهتونَ أَلِْسنلْولَفَرِيقًا ي مهنم
  .} لَّه ويقُولُونَ علَى اللَّه الْكَذب وهم يعلَمونَ وما هو من عند ال



 من قبيل الذين - أيضا -فمن أول نصوص الكتاب والسنة على حسب شهواته ومبقتضى هواه فهو 
  .يلوون ألسنتهم بالكتاب 

_________  
اختذوا أحبارهم «: أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يقرأ هذه اآلية : عن عدي بن حامت ) ١(

ورهبام أربابا من دون اهللا واملسيح ابن مرمي وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا إِلَها واحدا لَا إِلَه إِلَّا هو سبحانه عما 
أليس حيرمون ما أحل اهللا فتحرمونه ، وحيلون ما حرم « : إنا لسنا نعبدهم ، قال : فقلت له » يشرِكُونَ

 يف - وحسنه -رواه أمحد والترمذي بنحوه » فتلك عبادم « : قال . بلى : ، فقلت » هللا فتحلونه ؟ ا
فمن أطاع العلماء أو األمراء يف حترمي ما أحل  ) . ٣٠٩٥: تفسري القرآن ومن سورة التوبة : ( سننه 

  .اهللا ، أو حتليل ما حرم اهللا فقد اختذهم أربابا من دون اهللا 

)١/١٤٩(  

  

 كثري من كتب الشريعة من اآلراء اليت ليس هلا مستند من دالئل - اليوم -أنت تعلم ما اشتمل عليه و
  .، فإىل اهللا املشتكى من صولة الباطل ، ومخول احلق ) ١(الشريعة 

_________  
الكتاب : بل بعضها مضاد متاما للشرع الشريف ، بل بعضها يقول فيها من ألفها من املالحدة ) ١(

  .ظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر : ة من أصول الكفر ، وبعضهم تنازل قليال فقال والسن

)١/١٥٠(  

  

  اخلامسة واألربعون
الكفر باليوم اآلخر ، والتكذيب بلقاء اهللا ، وبعث األرواح ، وببعض ما ذكرته الرسل من صفات اجلنة 

  .والنار 
الَّذين }{ قُلْ هلْ ننبئُكُم بِالْأَخسرِين أَعمالًا {  ] : ١٠٥ - ١٠٣" [ الكهف " قال تعاىل يف سورة 

أُولَئك الَّذين كَفَروا بِآيات ربهِم }{ ضلَّ سعيهم في الْحياة الدنيا وهم يحسبونَ أَنهم يحِسنونَ صنعا 
 هقَائلاآلية ، وقد مر الكالم عليها قريبا } و.  

وأَقْسموا بِاللَّه جهد أَيمانِهِم لَا يبعثُ اللَّه من يموت {  ] : ٣٩ - ٣٨" [ النحل " وقال تعاىل يف سورة 
لَم الَّذين كَفَروا ليبين لَهم الَّذي يختلفُونَ فيه وليع}{ بلَى وعدا علَيه حقا ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ 

 بِنيوا كَاذكَان مهأَن {.  



  .إىل غري ذلك من النصوص الواردة يف ذلك كله 
من يضللِ اللَّه فَلَا هادي لَه { ولقوم عصرنا من هذا االعتقاد اجلاهلي حظ وافر ، ونصيب كامل ، و 

  .، نسأله تعاىل التوفيق للهداية  ] ١٨٦: راف األع[ } ويذَرهم في طُغيانِهِم يعمهونَ 

)١/١٥١(  

  

  السادسة واألربعون
   ] .٤: الفاحتة [ } مالك يومِ الدينِ { : التكذيب بقوله تعاىل 

وهو اليوم الذي يدين اهللا تعاىل العباد فيه بأعماهلم ، فيثيبهم على اخلريات ، ويعاقبهم على املعاصي 
  .والسيئات 
  .ذا اليوم متفرع على إنكار البعث واحلساب واجلنة والنار والتكذيب 

)١/١٥٢(  

  

  السابعة واألربعون
   ] .٢٥٤: البقرة [ } لَا بيع فيه ولَا خلَّةٌ ولَا شفَاعةٌ { : التكذيب بقوله تعاىل 

م من قَبلِ أَنْ يأْتي يوم لَا بيع فيه ولَا خلَّةٌ ولَا يا أَيها الَّذين آمنوا أَنفقُوا مما رزقْناكُ{ : من قوله سبحانه 
  .} شفَاعةٌ والْكَافرونَ هم الظَّالمونَ 

  .املودة والصداقة : واخللة 
  .ال أحد يشفع ألحد إال من بعد أن يأذن الرمحن ملن يشاء ويرضى : ، أي } ولَا شفَاعةٌ { ومعىن 

  . القيامة وأراد بذلك يوم
اإلشارة إىل أنه ال قدرة ألحد فيه على حتصيل ما ينتفَع به بوجه من الوجوه ؛ : واملراد من وصفه مبا ذُكر 

 إما أن يأخذ بالبيع ما يؤديه به ، وإما أن يعينه أصدقاؤه ، وإما أن يلتجئ - مثال -ألن من يف ذمته حق 
  . مستعان إال باهللا عز وجل ، والكل منتف ، وال) ١(إىل من يشفع له يف حطه 

_________  
  .ما أثبته : حظه ، ولعل الصواب : يف األصل ) ١(

)١/١٥٣(  

  



  الثامنة واألربعون
ولَا يملك الَّذين يدعونَ من دونِه الشفَاعةَ إِلَّا {  ] : ٨٦" [ الزخرف " التكذيب بقوله تعاىل يف سورة 

هو قبِالْح هِدش نونَ ملَمعي م {.  
وال ميلك آهلتهم الذين يدعوم من دونه الشفاعة ، كما : ، أي } ولَا يملك الَّذين يدعونَ { : قوله 

  .زعموا أم شفعاؤهم عند اهللا عز وجل 
 } قبِالْح هِدش نالذي هو التوحيد } إِلَّا م.  
  .املالئكة وعيسى وعزير وأضرام : ملراد م يعلمونه ، وا: ، أي } وهم يعلَمونَ { 

وأنت ترى الناس اليوم عاكفني على أصنام هلم يدعوم من دون اهللا ، وعذرهم عند توبيخهم أن هؤالء 
   .- تعاىل اهللا عما يشركون -شفعاؤهم 

)١/١٥٤(  

  

  التاسعة واألربعون
  .قتل أولياء اهللا ، وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس 

وضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ والْمسكَنةُ وباُءوا بِغضبٍ من اللَّه ذَلك {  ] : ٦١" [ البقرة " ل تعاىل يف سورة قا
عوا يكَانا ووصا عبِم كذَل قرِ الْحيبِغ نيبِيلُونَ النقْتيو اللَّه اتونَ بِآيكْفُروا يكَان مهونَ بِأَندت {.  

قُلْ قَد جاَءكُم رسلٌ من قَبلي بِالْبينات وبِالَّذي قُلْتم فَلم {  ] : ١٨٣" [ آل عمران " وقال يف سورة 
 نيقادص متإِنْ كُن موهملْتقَت {.  

هم املخلصون ودعاة إىل آيات أخر يف هذا املعىن صرحت مبا القاه األنبياء والرسل عليهم السالم وأتباع
  .احلق ، ومبا كابدوه من أعداء اهللا واجلهلة الطغاة ، مما تنهد له الصياصي ، وتبيض منه النواصي 

هؤالء أكابر األمة احملمدية وعلماؤها األعالم ، قد صادفوا عند دعوم إىل احلق واحملافظة عليه ما يسود 
  .منه وجه القرطاس ، وتشيب منه ملم املداد 

)١/١٥٥(  

  

 فالعاقبة هلم ، - وإن كانوا يبتلون يف أول األمر - وأتباعهم املؤمنون - صلوات اهللا عليهم -واألنبياء 
تلْك من أَنباِء الْغيبِ نوحيها إِلَيك ما كُنت تعلَمها أَنت ولَا قَومك { : كما قال تعاىل ملا قص قصة نوح 

   ] .٤٩: هود [ } فَاصبِر إِنَّ الْعاقبةَ للْمتقني من قَبلِ هذَا 
ملا أرسل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم رسوال إىل ملك الروم ، « ويف احلديث املتفق على صحته 



كيف احلرب بينكم : "  فقال - وكان املشركون أعداءه ، مل يكونوا آمنوا به -فطلب من خيربه بسريته 
كذلك : فقال . احلرب بيننا وبينه سجال ، يدال علينا املرة ، وندال عليه األخرى  : وبينه ؟ قالوا

  ) .١(» الرسل تبتلى ، وتكون هلا العاقبة 
فإنه كان يوم بدر نصر اهللا املؤمنني ، مث يوم أحد ابتلي املؤمنون ، مث مل ينصر الكفار بعدها ، حىت أظهر 

  .اهللا تعاىل اإلسالم 
_________  

كتاب اجلهاد باب دعاء النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم إىل اإلسالم ( أخرجه البخاري يف صحيحه ) ١(
: اجلهاد ( ، ورواه مسلم يف  ) ٢٩٤١: والنبوة ، وأن ال يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون اهللا 

  .كالمها بألفاظ قريبة من هاهنا ، ولفظ البخاري أقرب إليه  ) ٤٦٠٧

)١/١٥٦(  

  

ففي األنبياء من قد قُتل ، كما أخرب اهللا تعاىل يف اآليات السابقة أن بين إسرائيل يقتلون النبيني :  قيل فإن
 رصن تخبغري احلق ، ويف أهل الفجور من يؤتيه اهللا ملكا وسلطانا ، ويسلطه على املتدينني كما سلط ب

  . على املسلمني - أحيانا -على بين إسرائيل ، وكما سلط كفار املشركني وأهل الكتاب 
  .أما من قتل من األنبياء فهم كمن يقتل من املؤمنني يف اجلهاد شهيدا : قيل 

وكَأَين من نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثري فَما وهنوا لما أَصابهم في سبِيلِ اللَّه وما ضعفُوا وما { : قال تعاىل 
وما كَانَ قَولَهم إِلَّا أَنْ قَالُوا ربنا اغْفر لَنا ذُنوبنا وإِسرافَنا في أَمرِنا }{ ا واللَّه يحب الصابِرِين استكَانو

 رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصانا ونامأَقْد تثَبو }{سحا وينالد ابثَو اللَّه ماهفَآت اللَّهو ةرابِ الْآخثَو ن
 ِسنِنيحالْم بح١٤٨ - ١٤٦: آل عمران [ } ي. [   

  .ومعلوم أن من قتل من املؤمنني شهيدا يف القتال كان حاله أكمل من حال من ميوت حتف أنفه 

)١/١٥٧(  

  

: آل عمران [ } اتا بلْ أَحياٌء عند ربهِم يرزقُونَ ولَا تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمو{ : قال تعاىل 
١٦٩. [   

إما النصر : ، أي  ] ٥٢: التوبة [ } قُلْ هلْ تربصونَ بِنا إِلَّا إِحدى الْحسنيينِ { : وهلذا قال تعاىل 
  .والظفر ، وإما الشهادة واجلنة 

صر ويظهر ، فيكون لطائفته السعادة يف الدنيا واآلخرة ، من مث إن الدين الذي قاتل عليه الشهداء ينت



قتل منهم كان شهيدا ، ومن عاش منهم كان منصورا سعيدا ، وهذا غاية ما يكون من النصر ، إذ كان 
املوت ال بد منه ، فاملوت على الوجه الذي حتصل به سعادة الدنيا واآلخرة أكمل ، خبالف من يهلك هو 

  . ال هو وال هم مبطلوم ، ال يف الدنيا وال يف اآلخرة وطائفته ، فال يفوز

)١/١٥٨(  

  

والشهداء من املؤمنني قاتلوا باختيارهم ، وفعلوا األسباب اليت ا قتلوا كاألمر باملعروف ، والنهي عن 
 املنكر ، فهم اختاروا هذا املوت ، إما أم قصدوا الشهادة ، وإما أم قصدوا به ما يصريون شهداء ،
عاملني بأن هلم السعادة يف الدنيا واآلخرة ، ويف الدنيا بانتصار طائفتهم ، وببقاء لسان الصدق هلم ثناء 

ودعاء ، خبالف من هلك من الكفار ، فإم هلكوا بغري اختيارهم هالكا ال يرجون معه سعادة اآلخرة ، 
في هذه الدنيا لَعنةً ويوم الْقيامة هم من { ومل حيصل هلم وال لطائفتهم شيء من سعادة الدنيا ، بل أُتبِعوا 

 نيوحقْب{ : ، وقيل فيهم  ] ٤٢: القصص [ } الْم ونيعو اتنج نكُوا مرت قَامٍ كَرِميٍ }{ كَمموعٍ ورزو
 }{ هِنيا فَاكيهوا فكَان ةمعنو }{ما قَواهثْنرأَوو ككَذَل رِينا آخ }{ ضالْأَراُء ومالس هِملَيع كَتا بفَم

 ظَرِيننوا ما كَانم٢٩ - ٢٥: الدخان [ } و. [   

)١/١٥٩(  

  

ألوف كثرية ، وأم ما ضعفوا وال : وقد أخرب سبحانه أن كثريا من األنبياء قتل معه ربيون كثري ، أي 
العدو ، وأن اهللا تعاىل آتاهم ) ١(ليت كانت سببا لظهور استكانوا لذلك ، بل استغفروا من ذنوم ا

ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخرة ، فإذا كان هذا قَتلَ املؤمنني فما الظن بقتل األنبياء ؟ ففيه هلم 
  .وألتباعهم من سعادة الدنيا واآلخرة ما هو من أعظم الفالح 

املسلمني كيوم أحد ، فإن تابوا انتصروا على  هو بسبب ذنوب - أحيانا -وظهور الكفار على املؤمنني 
  .الكفار ، وكانت العاقبة هلم ، كما قد جرى مثْل هذا للمسلمني يف عامة مالمحهم مع الكفار 

وهذا من آيات النبوة وأعالمها ودالئلها ، فإن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم إذا قاموا بعهوده 
  .خالفني له ، فإذا ضيعوا عهوده ظهر أولئك عليهم ووصاياه نصرهم اهللا ، وأظهرهم على امل

فمدار النصر والظهور مع متابعة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وجودا وعدما من غري سبب يزاحم 
ذلك ، ودوران احلكم مع الوصف وجودا وعدما من غري مزامحة وصف آخر يوجب العلم بأن املدار 

  .يزيل النقوض الواردة " : خرمن غري وصف آ: " علة للدائر ، وقولنا 



_________  
  .بسبب ظهور ، ولعل الصواب ما أثبته : يف األصل ) ١(

)١/١٦٠(  

  

فهذا االستقراء والتتبع يبني أن نصر اهللا وإظهاره هو بسبب اتباع النيب ، وأنه سبحانه يريد إعالء كلمته 
ن خالفهم الشقاء ، وهذا يوجب العلم ونصره ونصر أتباعه على من خالفه ، وأن جيعل هلم السعادة ، ومل

  .بنبوته ، وأن من اتبعه كان سعيدا ، ومن خالفه كان شقيا 
 رصن تخعلى بين إسرائيل ، فإنه من دالئل نبوة موسى ؛ إذ كان ظهور ب رصن تخومن هذا ظهور ب

 إذ كانوا متبعني لعهود - إمنا كان ملا غريوا عهود موسى ، وتركوا اتباعه ، فعوقبوا بذلك ، وكانوا
  . منصورين مؤيدين ، كما كانوا يف زمن داود وسليمان وغريمها -موسى 

)١/١٦١(  

  

فَإِذَا }{ وقَضينا إِلَى بنِي إسرائيلَ في الْكتابِ لَتفِْسدنَّ في الْأَرضِ مرتينِ ولَتعلُن علُوا كَبِريا { : قال تعاىل 
ثُم }{ وعد أُولَاهما بعثْنا علَيكُم عبادا لَنا أُولي بأْسٍ شديد فَجاسوا خلَالَ الديارِ وكَانَ وعدا مفْعولًا جاَء 

إِنْ أَحسنتم أَحسنتم { }رددنا لَكُم الْكَرةَ علَيهِم وأَمددناكُم بِأَموالٍ وبنِني وجعلْناكُم أَكْثَر نفريا 
لأَنفُِسكُم وإِنْ أَسأْتم فَلَها فَإِذَا جاَء وعد الْآخرة ليسوُءوا وجوهكُم وليدخلُوا الْمسجِد كَما دخلُوه أَولَ 

   ] .٨ - ٤: اإلسراء [ } حمكُم وإِنْ عدتم عدنا عسى ربكُم أَنْ ير}{ مرة وليتبروا ما علَوا تتبِريا 
فكان ظهور بين إسرائيل على عدوهم تارة ، وظهور عدوهم عليهم تارة من دالئل نبوة موسى صلى اهللا 

عليه وسلم وآياته ، وكذلك ظهور أمة حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم على عدوهم تارة ، وظهور 
  .دالئل رسالة حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم وأعالم نبوته عدوهم عليهم تارة هو من 

)١/١٦٢(  

  

وكان نصر اهللا ملوسى وقومه على عدوهم يف حياته وبعد موته ، كما جرى هلم من يوشع وغريه من 
دالئل نبوة موسى ، وكذلك انتصار املؤمنني مع حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم يف حياته وبعد مماته مع 

  . أعالم نبوته ودالئلها خلفائه من
وهذا خبالف الكفار الذين ينتصرون على أهل الكتاب أحيانا ، فإن أولئك ال يكون مطاعهم إىل نيب ، 



وال يقاتلون أتباع األنبياء على دين ، وال يطلبون من أولئك أن يتبعوهم على دينهم ، بل قد يصرحون 
  . مل ننصر عليكم بأنا نصرنا عليكم بذنوبكم ، وأن لو اتبعتم دينكم

وأيضا فال عاقبة هلم ، بل اهللا يهلك الظامل بالظامل ، مث يهلك الظاملني مجيعا ، وال قتيلهم يطلب بقتله 
  .سعادة بعد املوت ، وال خيتارون القتل ليسعدوا بعد املوت 

املؤمنني ، أو فهذا وأمثاله مما يظهر الفرق بني انتصار األنبياء وأتباعهم ، وبني ظهور بعض الكفار على 
: ظهور بعضهم على بعض ، ويبني أن ظهور حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم وأمته على أهل الكتاب 

عبدة األوثان ، وذلك من أعالم نبوته : اليهود والنصارى ، هو من جنس ظهورهم على املشركني 
  .ى املسلمني ودالئل رسالته ، ليس هو كظهور خبت نصر على بين إسرائيل ، وظهور الكفار عل

)١/١٦٣(  

  

  .وهذه اآلية مما أخرب به موسى ، وبني أن الكذاب املدعي للنبوة ال يتم أمره ، وإمنا يتم أمر الصادق 
حممد وأمته سلِّطوا علينا بذنوبنا مع صحة ديننا الذي حنن عليه ، كما : فإن من أهل الكتاب من يقول 

  .سلِّط خبت نصر وغريه من امللوك 
 فاسد ، فإن خبت نصر مل يدع نبوة ، وال قاتل على دين ، وال طلب من بين إسرائيل أن وهذا قياس

ينتقلوا عن شريعة موسى إىل شريعته ، فلم يكن يف ظهوره إمتام ملا ادعاه من النبوة ودعا إليه من الدين ، 
بوة ودينا ، ودعا إليه ، بل كان مبرتلة احملاربني قطاع الطريق إذا ظهروا على القوافل ، خبالف من ادعى ن

ووعد أهله بسعادة الدنيا واآلخرة ، وتوعد خمالفيه بشقاوة الدنيا واآلخرة ، مث نصره اهللا ، وأظهره ، 
  .وأمت دينه ، وأعلى كلمته ، وجعل له العاقبة ، وأذل خمالفيه 

  .فإن هذا من جنس خرق العادات املقترن بدعوى النبوة ، فإنه دليل عليها 
يف البحر أمم كثرية ، فال يكون ذلك دليال على نبوة نيب ، خبالف غرق فرعون وقومه فإنه وقد تغرق 

  .كان آية بينة ملوسى 

)١/١٦٤(  

  

 من أن الكذاب ال يتم أمره ، وذلك بأن اهللا - عليه الصالة والسالم -وهذا موافق ملا أخرب به موسى 
  .ني كذبه حكيم ال يليق به تأييد الكذاب على كذبه من غري أن يب

فتنة الدجال الكذاب ، ملا اقترن بدعواه األلوهية بعض اخلوارق ، كان معه ما يدل : وهلذا أعظم الفنت 
  :على كذبه من وجوه 



، يقرؤه » كافر : مكتوب بني عينيه « ، » أعور ، واهللا ليس بأعور « : دعواه األلوهية ، وهو : منها 
 يراه أحد حىت ميوت ، وقد ذكر النيب صلى اهللا عليه وآله كل مؤمن قارئ وغري قارئ ، واهللا تعاىل ال

  ) .١(وسلم هذه العالمات الثالث يف األحاديث الصحيحة 
فأما تأييد الكذاب ، ونصره ، وإظهار دعوته دائما ، فهذا مل يقع قط ، فمن يستدل على ما يفعله الرب 

حلكمة ، فحكمته تناقض أن يفعل ذلك ،  با- أيضا -سبحانه بالعادة والسنة فهذا هو الواقع على ذلك 
  .إذ احلكيم ال يفعل هذا 

سنةَ اللَّه الَّتي }{ ولَو قَاتلَكُم الَّذين كَفَروا لَولَّوا الْأَدبار ثُم لَا يجِدونَ وليا ولَا نصريا { : وقد قال تعاىل 
ةنسل جِدت لَنلُ وقَب نم لَتخ يلًا قَددبت ٢٣ - ٢٢: الفتح [ }  اللَّه. [   

_________  
ما بعث اهللا من نيب إال أنذر « : عن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال ) ١(

رواه البخاري يف » قومه األعور الكذاب ، إنه أعور ، وإن ربكم ليس بأعور ، مكتوب بني عينيه كافر 
: الفنت ( ، واللفظ له ، ورواه مسلم يف  ] ٣٩: طه [  تعاىل ولتصنع على عيين التوحيد قول اهللا( 

مكتوب بني عينيه كافر ، « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم : وعن حذيفة قال  ) . ٧٣٦٣
تعلموا أنه لن « : وقال نيب اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم . » يقرؤه كل مؤمن ، كاتب وغري كاتب 

   ) .٧٣٥٦ و ٧٣٦٧: الفنت ( روامها مسلم يف » يرى أحد منكم ربه عز وجل حىت ميوت 

)١/١٦٥(  

  

  .نصر املؤمنني على الكافرين : فأخرب أن سنة اهللا اليت ال تبديل هلا 
واإلميان املستلزم لذلك يتضمن طاعة اهللا ورسوله ، فإذا نقص اإلميان باملعاصي كان األمر حبسبه ، كما 

  .أحد جرى يوم 
وأَقْسموا بِاللَّه جهد أَيمانِهِم لَئن جاَءهم نذير لَيكُونن أَهدى من إِحدى الْأُممِ فَلَما جاَءهم { : وقال تعاىل 

الْمكْر السيئُ إِلَّا بِأَهله فَهلْ استكْبارا في الْأَرضِ ومكْر السيئ ولَا يحيق }{ نذير ما زادهم إِلَّا نفُورا 
   ].٤٣ - ٤٢: فاطر [ } ينظُرونَ إِلَّا سنةَ الْأَولني فَلَن تجِد لسنة اللَّه تبديلًا ولَن تجِد لسنة اللَّه تحوِيلًا 

 تبديل ، ال تبدل بغريها ، وال تتحول ، فأخرب أن الكفار ال ينظرون إال سنة األولني ، وال يوجد لسنة اهللا
  فكيف النصر للكفار على املؤمنني الذين يستحقون هذا االسم ؟

)١/١٦٦(  

  



لَئن لَم ينته { :  ومن فيه شعبة نفاق - وهم الكفار يف الباطن دون الظاهر -وكذلك قال يف املنافقني 
 ي قُلُوبِهِمف ينالَّذقُونَ وافنيلًا الْما إِلَّا قَليهف كوناوِرجلَا ي ثُم بِهِم كنرِيغلَن ةيندي الْمجِفُونَ فرالْمو ضرم

اللَّه سنةَ اللَّه في الَّذين خلَوا من قَبلُ ولَن تجِد لسنة }{ ملْعونِني أَينما ثُقفُوا أُخذُوا وقُتلُوا تقْتيلًا }{ 
   ] .٦٢ - ٦٠: األحزاب [ } تبديلًا 

والسنة هي العادة ، فهذه عادة اهللا املعلومة ، فإذا نصر من ادعى النبوة وأتباعه على من خالفه ، إما 
ظاهرا وإما باطنا نصرا مستقرا ، فإن ذلك دليل على أنه نيب صادق ، إذ كانت سنة اهللا وعادته نصر 

قني على الكافرين واملنافقني ، كما أن سنته تأييدهم باآليات البينات ، وهذه منها املؤمنني باألنبياء الصاد
.  

  :ومن ادعى النبوة وهو كاذب فهو من أكفر الكفار وأظلم الظاملني 
ه شيٌء ومن قَالَ ومن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذبا أَو قَالَ أُوحي إِلَي ولَم يوح إِلَي{ : قال تعاىل 

 لَ اللَّهزا أَنثْلَ مزِلُ مأُن٩٣: األنعام [ } س. [   

)١/١٦٧(  

  

   ] .٣٢: الزمر [ } فَمن أَظْلَم ممن كَذَب علَى اللَّه وكَذَّب بِالصدقِ إِذْ جاَءه { : وقال تعاىل 
 ] ٦٨: العنكبوت [ } لَى اللَّه كَذبا أَو كَذَّب بِالْحق لَما جاَءه ومن أَظْلَم ممنِ افْترى ع{ : وقال تعاىل 

.  
فَمن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذبا ليضلَّ الناس بِغيرِ علْمٍ إِنَّ اللَّه لَا يهدي الْقَوم { : وقال تعاىل 
 نيم١٤٤: األنعام [ } الظَّال[ .   

)١/١٦٨(  

  

ومن كان كذلك كان اهللا ميقته ، ويبغضه ، ويعاقبه ، وال يدوم أمره ، بل هو كما قال النيب صلى اهللا 
، " إن اهللا يملي للظامل ، فإذا أخذه مل يفْلته « : عليه وآله وسلم يف احلديث الصحيح عن أيب هريرة قال 

 ١٠٢: هود ) [ ١(» }ذَ الْقُرى وهي ظَالمةٌ إِنَّ أَخذَه أَليم شديد وكَذَلك أَخذُ ربك إِذَا أَخ{ : مث قرأ 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله :  يف احلديث الصحيح عن أيب موسى أنه قال - أيضا -، وقال ] 

رى ، ومثَل املنافق مثل املؤمن كمثل اخلامة من الزرع ، تفَيؤها الرياح ، تقيمها تارة ومتيلها أخ« : وسلم 
  ) .٢(» كمثل شجرة األرز ، ال تزال ثابتة على أصلها حىت يكون اجنعافها مرة واحدة 

فالكاذب الفاجر وإن عظمت دولته فال بد من زواهلا بالكلية ، وبقاء ذمه ولسان السوء له يف العامل ، 



ب ، واحلارث الدمشقي ، وهو يظهر سريعا ، ويزول سريعا كدولة األسود العنسي ، ومسيلمة الكذا
  .وبابك اخلرمي وحنوهم 

_________  
واللفظ له ،  ) ٦٥٨١: الرب ( ، ومسلم يف  ) ٤٦٨٦: التفسري سورة هود ( أخرجه البخاري يف ) ١(

  .عن أيب موسى األشعري 
  .بلفظ قريب مما ذكر هاهنا  ) ٧٠٩٥: صفات املنافقني ( رواه مسلم يف ) ٢(

)١/١٦٩(  

  

 فإم يبتلون كثريا ليمحصوا بالبالء ، فإن اهللا تعاىل يمكِّن للعبد إذا ابتاله ، ويظْهِر أمره وأما األنبياء
محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداُء علَى الْكُفَّارِ رحماُء بينهم { : شيئا فشيئا كالزرع ، قال تعاىل 

ا يدجا سكَّعر ماهري تف مثَلُهم كذَل ودجأَثَرِ الس نم هِموهجي وف ماهيما سانورِضو اللَّه نلًا مونَ فَضغتب
 طْأَهش جرعٍ أَخرجِيلِ كَزي الْإِنف مثَلُهمو اةرو{ فراخه : ، أي } الت هرفَآز { أي ، : اهقَو } َلَظغتفَاس

وتفَاس مهنم اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ اللَّه دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعرالز جِبعي هوقلَى سى ع
   ] .٢٩: الفتح [ } مغفرةً وأَجرا عظيما 

  .وهلذا كان أول من يتبعهم ضعفاء الناس باعتبار هذه األمور 
ياء اهللا وأوليائه الصادقني ويف أعداء اهللا واملتنبئني الكذابني مما يوجب الفرق بني النوعني ، وسنة اهللا يف أنب

  .وبني دالئل النيب الصادق ودالئل املتنيب الكذاب 
  :وقد ذكر ابتالء النيب واملؤمنني مث كون العاقبة هلم يف غري موضع 

)١/١٧٠(  

  

ن قَبلك فَصبروا علَى ما كُذِّبوا وأُوذُوا حتى أَتاهم نصرنا ولَا مبدلَ ولَقَد كُذِّبت رسلٌ م{ : كقوله تعاىل 
 نيلسرإِ الْمبن نم اَءكج لَقَدو اللَّه اتمكَل٣٤: األنعام [ } ل. [   

م مثَلُ الَّذين خلَوا من قَبلكُم مستهم الْبأْساُء أَم حِسبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتكُ{ : وقال تعاىل 
 قَرِيب اللَّه رصأَلَا إِنَّ ن اللَّه رصى نتم هعوا منآم ينالَّذولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاُء ورالضالبقرة [ } و

 :٢١٤. [   

)١/١٧١(  



  

 أَرسلْنا من قَبلك إِلَّا رِجالًا نوحي إِلَيهِم من أَهلِ الْقُرى أَفَلَم يِسريوا في الْأَرضِ وما{ : قال تعاىل 
إِذَا حتى }{ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم ولَدار الْآخرة خير للَّذين اتقَوا أَفَلَا تعقلُونَ 

 نيرِمجمِ الْمنِ الْقَوا عنأْسب درلَا ياُء وشن نم يجا فَننرصن ماَءهوا جبكُذ قَد مهوا أَنظَنلُ وسالر ئَسيتاس
 }{لَكى ورفْتيثًا يدا كَانَ حابِ مي الْأَلْبأُولةٌ لربع هِمصي قَصكَانَ ف لَقَد هيدي نيي بالَّذ يقدصت ن

   ] .١١١ - ١٠٩: يوسف [ } وتفْصيلَ كُلِّ شيٍء وهدى ورحمةً لقَومٍ يؤمنونَ 
واملقصود أن إيذاء القائمني باحلق ، والناصرين له من سنن أهل اجلاهلية ، وكثري من أهل عصرنا على 

  .ذلك ، واهللا املستعان 

)١/١٧٢(  

  

  خلمسونا
  .اإلميان باجلبت والطاغوت ، وتفضيل املشركني على املسلمني 

أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتوا نصيبا من الْكتابِ يؤمنونَ بِالْجِبت {  ] : ٥١" [ النساء " قال تعاىل يف سورة 
ى مدلَاِء أَهؤوا هكَفَر ينلَّذقُولُونَ ليو الطَّاغُوتبِيلًا ووا سنآم ينالَّذ ن {.  

)١/١٧٣(  

  

هذه اآلية نزلت يف حيي بن أخطب وكعب بن األشرف يف مجع من يهود ، وذلك أم خرجوا إىل مكة 
بعد وقعة أحد ؛ ليحالفوا قريشا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ، وينقضوا العهد الذي بينهم 

ه وآله وسلم ، فرتل كعب على أيب سفيان ، فأحسن مثواه ، ونزلت وبني رسول اهللا صلى اهللا علي
أنتم أهل كتاب وحممد صلى اهللا عليه وآله وسلم صاحب : اليهود يف دور قريش ، فقال أهل مكة 

كتاب ، فال يؤمن هذا أن يكون مكرا منكم ، فإن أردت أن خنرج معك فاسجد هلذين الصنمني وآمن 
 يا أهل مكة ليجئ منكم ثالثون ومنا ثالثون ، فنلزق أكبادنا بالكعبة ، :ما ، ففعل ، مث قال كعب 

إنك : فنعاهد رب البيت لنجهدن على قتال حممد ، ففعلوا ذلك ، فلما فرغوا قال أبو سفيان لكعب 
أحنن أم حممد ؟ : امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم ، وحنن أميون ال نعلم ، فأينا أهدى طريقا وأقرب إىل احلق 

، ونسقيهم اللنب ) ١(خنن ننحر للحجيج الكوماء : اعرضوا علي دينكم ، فقال أبو سفيان : ب قال كع
، ونقري الضيف ، ونفك العاين ، ونصل الرحم ، ونعمر بيت ربنا ، ونطوف به ، وحنن أهل احلرم ، 

تم واهللا أن: وحممد فارق دين آبائه ، وقطع الرحم ، وديننا القدمي ، ودين حممد احلديث ، فقال كعب 



  أهدى سبيال مما
_________  

  .» كوم « لسان العرب : انظر . الناقة عظيمة السنام : الكوماء ) ١(

)١/١٧٤(  

  

  ) .١(عليه حممد ، فأنزل اهللا يف ذلك اآليات 
  .اسم صنم ، فاستعمل يف كل معبود غري اهللا : واجلبت يف األصل 

  .يطلق على كل باطل من معبود أو غريه : والطاغوت 
إما التصديق بأما آهلة ، وإشراكهما بالعبادة مع اهللا تعاىل ، وإما طاعتهما : ومعىن اإلميان ما 

  .وموافقتهما على ما مها عليه من الباطل ، وإما القدر املشترك بني املعنيني كالتعظيم مثال 
ا يف العبادة مع اإلله احلق واملتبادر املعىن األول ، أي أم يصدقون بألوهية هذين الباطلني ، ويشركوم

  ) .٢(، ويسجدون هلما 
_________  

، والبيهقي  ) ٥٩ / ٢( ، وابن شبة يف أخبار املدينة  ) ١٢٣ / ٥( أخرجه ابن جرير يف تفسريه ) ١(
   ) .٢٥١ / ١١( ، والطرباين يف املعجم الكبري  ) ١٩٣ / ٣( يف دالئل النبوة 

( ذكره البخاري يف صحيحه تعليقا يف . الشيطان : غوت السحر ، والطا: اجلبت : قال عمر ) ٢(
: النساء [ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط : قوله : كتاب التفسري باب 

فكل من عبد غري اهللا فالداعي هو الشيطان ، فيكون الشيطان هو املعبود ؛  ) ٤٥٨٣قبل رقم  ] : ٤٣
  .شيطان وتزيينه ، والعياذ باهللا تعاىل ألم عبدوا غري اهللا بأمر ال

)١/١٧٥(  

  

  احلادية واخلمسون
  .لبس احلق بالباطل ، وكتمانه 

يا أَهلَ الْكتابِ لم تلْبِسونَ الْحق بِالْباطلِ وتكْتمونَ {  ] : ٧١" [ آل عمران " قال تعاىل يف سورة 
  .} الْحق وأَنتم تعلَمونَ 

  :د أقوال ويف املرا
  .أن املراد حتريفهم التوراة واإلجنيل : أحدها 



  .أن املراد إظهارهم اإلسالم ، وإبطام النفاق : ثانيها 
  .أن املراد اإلميان مبوسى وعيسى ، والكفر مبحمد عليه السالم : ثالثها 

لم ، وما يظهرونه من أن املراد ما يعلمونه يف قلوم من حقيقة رسالته صلى اهللا عليه وآله وس: ورابعها 
  ) .١(تكذيبه 

_________  
: أي » تفسريه « قال ابن كثري يف  ) . ١٩٩ / ٣( » روح املعاين « انظر األقوال األربعة يف ) ١(

  .تكتمون ما يف كتبكم من صفة حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم ، وأنتم تعرفون ذلك ، وتتحققونه 

)١/١٧٦(  

  

  الثانية واخلمسون
  .لمذهب ، واإلقرار باحلق للتوصل إىل دفعه التعصب ل

وقَالَت طَائفَةٌ من أَهلِ الْكتابِ آمنوا بِالَّذي أُنزِلَ {  ] : ٧٤ - ٧٢" [ آل عمران " قال تعاىل يف سورة 
منوا إِلَّا لمن تبِع دينكُم قُلْ إِنَّ ولَا تؤ}{ علَى الَّذين آمنوا وجه النهارِ واكْفُروا آخره لَعلَّهم يرجِعونَ 

 نم يهتؤي اللَّه دلَ بِيقُلْ إِنَّ الْفَض كُمبر دنع وكُماجحي أَو ميتا أُوتثْلَ مم دى أَحتؤأَنْ ي ى اللَّهدى هدالْه
 يملع عاسو اللَّهاُء وشي }{محبِر صتخيمِ يظلِ الْعذُو الْفَض اللَّهاُء وشي نم هت {.  
 يدتواطأ اثنا عشر رجال من أحبار يهود خيرب وقرى عرين ، وقال بعضهم لبعض : قال احلسن والس :

إنا نظرنا يف : ادخلوا يف دين حممد أول النهار باللسان دون االعتقاد ، واكفروا آخر النهار ، وقولوا 
وشاورنا علماءنا ، فوجدنا حممدا ليس بذاك ، وظهر لنا كذبه ، وبطالن دينه ، فإذا فعلتم ذلك كتبنا ، 

) ١(إم أهل كتاب ، وهم أعلم به ، فريجعون عن دينهم إىل دينكم : شك أصحابه يف دينهم ، وقالوا 
.  

_________  
   ) .٣١١ / ٣( أخرجه ابن جرير يف تفسريه ) ١(

)١/١٧٧(  

  

  سونالثالثة واخلم
  .تسميه اتباع اإلسالم شركا 

ما كَانَ لبشرٍ أَنْ يؤتيه اللَّه الْكتاب والْحكْم والنبوةَ ثُم يقُولَ للناسِ كُونوا عبادا لي من { : قال تعاىل 



تونَ الْكلِّمعت متا كُنبِم نيانِيبوا ركُون نلَكو اللَّه ونونَ دسردت متا كُنبِمو ذُوا }{ ابختأَنْ ت كُمرأْملَا يو
   ] .٨٠ - ٧٩: آل عمران [ } الْملَائكَةَ والنبِيني أَربابا أَيأْمركُم بِالْكُفْرِ بعد إِذْ أَنتم مسلمونَ 

والنصارى من أهل جنران عند رسول حني اجتمعت األحبار من اليهود « : أخرج ابن إسحاق بسنده 
أتريد يا حممد أن نعبدك كما تعبد : اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ، ودعاهم إىل اإلسالم ، قالوا 

أَوذَاك تريد منا يا حممد : النصارى عيسى ابن مرمي ؟ فقال رجل من أهل جنران نصراين يقال له الرئيس 
معاذ اهللا أن نعبد غري اهللا ، أو نأمر بعبادة غريه ، وما : " وسلم ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

  ) .١(» ، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية " بذلك بعثين ، وال بذلك أمرين 
_________  

حدثنا حممد بن أيب حممد ، عن عكرمة أو سعيد بن جبري ، عن ابن عباس : قال حممد بن إسحاق ) ١(
  .» تفسريه « ذكره ابن كثري يف . احلديث . . . جتمعت حني ا: قال أبو رافع : قال 

)١/١٧٨(  

  

  الرابعة واخلمسون
  .حتريف الكلم عن مواضعه ، ولَي األلسنة بالكتاب 

وإِنَّ منهم لَفَرِيقًا يلْوونَ أَلِْسنتهم بِالْكتابِ لتحسبوه من {  ] : ٧٨" [ آل عمران " قال تعاىل يف سورة 
لْكتابِ وما هو من الْكتابِ ويقُولُونَ هو من عند اللَّه وما هو من عند اللَّه ويقُولُونَ علَى اللَّه الْكَذب ا

  .} وهم يعلَمونَ 
 بكتاب روِي أن اآلية نزلت يف اليهود والنصارى مجيعا ، وذلك أم حرفوا التوراة واإلجنيل ، وأحلقوا

  .اهللا تعاىل ما ليس منه 
واختلف الناس يف أن احملرف هل كان يكتب يف التوراة أم ال ؟ فذهب مجع إىل أنه ليس يف التوراة سوى 
كالم اهللا تعاىل ، وأن حتريف اليهود مل يكن إال تغيريا وقت القراءة ، وتأويال باطال للنصوص ، وأما أم 

  .تعدد نسخها فال يكتبون ما يرومون يف التوراة على 
واحتجوا لذلك مبا روِي أن التوراة واإلجنيل كما أنزهلما اهللا تعاىل مل يغير منهما حرف ، ولكنهم يضلون 

إن ذلك من عند اهللا ، وما هو : بالتحريف والتأويل وكتب كانوا يكتبوا من عند أنفسهم ، ويقولون 
  .حمفوظة ال تحولُ من عند اهللا ، فأما كتب اهللا تعاىل فإا 

)١/١٧٩(  

  



ائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم : " كان يقول لليهود إلزاما هلم « وبأن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 
، وهم ميتنعون عن ذلك ، فلو كانت مغرية إىل ما يوافق مرامهم ما امتنعوا ، بل وما كان » صادقني 

  .يه وآله وسلم ؛ ألنه يعود على مطلبه الشريف باإلبطال يقول هلم ذلك رسول اهللا صلى اهللا عل
  .وذهب آخرون إىل أم بدلوا ، وكتموا ذلك يف نفس كتام ، واحتجوا على ذلك بكثري من الظواهر 
وال مينع من ذلك تعدد النسخ ؛ الحتمال التواطؤ ، أو فُعل ذلك يف البعض دون البعض ، وكذلك ال 

 ذلك ؛ الحتمال علمه ببقاء بعض ما يفي بغرضه ساملا عن التغيري ، إما جلهلهم مينع منه قول الرسول هلم
  .بوجه داللته ، أو لصرف اهللا تعاىل إياهم عن تغيريه 

لشيخ ) ١" (اجلواب الصحيح " ومتام الكالم يف تفسري اجلد عند الكالم على هذه اآلية ، وكذا يف 
  .اإلسالم 

  .ك الكتابيني يف التحريف ، والتأويل ، واتباع شهوام وكثري من األمة احملمدية سلكوا مسل
_________  

   ) .٣٥٤ - ٣٥١ / ٢( إغاثة اللهفان البن القيم : ، وانظر  ) ٢٨ - ١٨ / ٢) ( ١(

)١/١٨٠(  

  

قُولُونَ من الَّذين هادوا يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه وي{  ] : ٤٦" [ النساء " وقال تعاىل يف سورة 
سمعنا وعصينا واسمع غَير مسمعٍ وراعنا لَيا بِأَلِْسنتهِم وطَعنا في الدينِ ولَو أَنهم قَالُوا سمعنا وأَطَعنا 

بِكُفْرِه اللَّه مهنلَع نلَكو مأَقْوو ما لَهريا لَكَانَ خنظُرانو عماسيلًا وونَ إِلَّا قَلنمؤفَلَا ي م {.  
  . مستوفًى يف التفسري - أيضا -والكالم على هذه اآلية 

)١/١٨١(  

  

  اخلامسة واخلمسون
  .تلقيب أهل اهلدى بالصابئة واحلشوية 

فقد كان أهل اجلاهلية يلقبون من خرج عن دينهم بالصابئ ، كما كانوا يسمون رسول اهللا صلى اهللا 
وغريمها ) ١" (مسلم " و" صحيح البخاري " وسلم بذلك ، كما ورد يف عدة أحاديث من عليه وآله 

  .؛ تنفريا للناس عن اتباع غري سبيلهم ) ٢(
  .وهكذا جتد كثريا من هذه األمة يطلقون على من خالفهم يف بدعهم وأهوائهم أمساء مكروهة للناس 

  .ا أهل املقاالت مبا ال مزيد عليه والصابئة أمة قدمية على مذاهب خمتلفة ، قد تكلم عليه



وأما احلشوية فهم قوم كانوا يقولون جبواز ورود ما ال معىن له يف الكتاب والسنة كاحلروف يف أوائل 
السور ، وكذا قال بعضهم ، وهم الذين قال فيهم احلسن البصري ملا وجد قوهلم ساقطا ، وكانوا 

  .جانبها : ، أي "  حشا احللقة ردوا هؤالء إىل: " جيلسون يف حلقته أمامه 
وخصوم السلفيني يرموم ذا االسم ؛ تنفريا للناس عن اتباعهم واألخذ بأقواهلم ، حيث يقولون يف 

   ] .٧: آل عمران [ } وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه { : املتشابه 
_________  

 ) ٦٣٥٩: فضائل الصحابة ( ومسلم يف )  م ٣٥٢٢: املناقب قصة زمزم ( رواه البخاري يف ) ١(
وعندمها أم قالوا ذلك عن أيب ذر أيضا رضي اهللا عنه ، وقالوا ذلك عن عمر أيضا فيما رواه البخاري 

   ) .٣٨٦٥ و ٣٨٦٤: مناقب األنصار إسالم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ( يف 
   ) .٤٥٨٢( » الكبري « اين يف والطرب ) ٣٤١ / ٤ ، و ٤٩٢ / ٣( » املسند « مثل أمحد يف ) ٢(

)١/١٨٢(  

  

وقد أخطأت استهم احلفرةَ ، فالسلف ال يقولون بورود ما ال معىن له ال يف الكتاب وال يف السنة ، بل 
االستواء غري جمهول ، والكيف غري معقول ، واإلقرار به إميان ، واجلحود : " يقولون يف االستواء مثال 

  " .به كفر 
" ، وخلص ذلك يف كتابه ) ١(م يف هذه املسألة شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كثري من كتبه وقد أطال الكال

  " .جواب أهل اإلميان يف التفاضل بني آيات القرآن 
ومن الناس من فرق بني مذهب السلف ومذهب احلشوية ، بأن مذهب احلشوية ورود ما يتعذر التوصل 

 عندهم له معىن يتوصل إليه مبجرد مساعه كل من يعرف -  مثال-إىل معناه املراد مطلقا ، فاالستواء 
املوضوعات اللغوية ، إال أنه غري مراد ؛ ألنه خالف ما يقتضيه دليل العقل والنقل ، ومعىن آخر يليق به 

  . ال يعلمه إال هو عز وجل - تعاىل -
بر السلف وكيف يكون مذهب السلف هو مذهب احلشوية وقد رأى احلسن البصري الذي هو من أكا

  !سقوط قول احلشوية ، ومل يرض أن يقعد قائله جتاهه ؟
  .واملقصود أن أهل الباطل من املبتدعة رموا أهل السنة واحلديث مبثل هذا اللقب اخلبيث 

_________  
ضمن جمموع » الفرقان بني احلق والباطل « ، و» اإلكليل يف املتشابه والتأويل « ومنها رسالة ) ١(

  .» الرسالة التدمرية « ، و ) ١٤٧ - ١٤٣  /١٣( الفتاوى 

)١/١٨٣(  



  

إن أصحاب البدع مسوا أهل احلديث " : " تأويل خمتلف األحاديث " قال أبو حممد عبد اهللا بن قتيبة يف 
باحلشوية ، والنابتة ، واملتجربة ، واجلربية ، ومسوهم الغثاء ، وهذه كلها أنباز مل يأت ا خرب عن رسول 

  : عليه وآله وسلم كما أتى اهللا صلى اهللا
مرِضوا فال تعودوهم ، وإن ماتوا فال تشهدوا ) ٢(جموس هذه األمة ، إن " أم « ) ١(يف القدرية 
  ) .٣(» جنائزهم 

يكون قوم يف آخر الزمان يسمون الرافضة ، يرفضون اإلسالم ، ويلفظونه ، فاقتلوهم « : ويف الرافضة 
  ) .٤. (» ، فإم مشركون 

» املرجئة والقدرية : صنفان من أميت ال تناهلم شفاعيت ، لعنوا على لسان سبعني نبيا « : رجئة ويف امل
)٥. (  

كالب أهل النار « ، و ) ٧. (» ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية « ) : ٦(ويف اخلوارج 
 «)٨. (  

  .، انتهى ) ٩" (مصنوعة هذه أمساء من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ، وتلك أمساء 
  ) .١٠(لقوهلم باألخبار وتعلقهم باآلثار " حشوية " أن الباطنية تسمي أهل احلديث " الغنية " ويف 

_________  
  .القدرية ليست طائفة مستقلة ، وإمنا تطلق على كل من نفى القدر ) ١(
  ) .إن ( ، ويف سنن أيب داود ) فإن : ( يف األصل ) ٢(
   ) .٤٦٩١: السنة باب يف القدر ( رواه أبو داود يف : وع طرقه حسن مبجم) ٣(
  . وغريه ٩٨١ح  ) ٤٧٥ / ٢( أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة : ضعيف ) ٤(
« قاله ابن اجلوزي رمحه اهللا ، وأخرجه يف : ال يصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ) ٥(

 ٢(  من حديث أنس ، وأخرجه ابن أيب عاصم يف السنة  )٢٤٩( برقم  ) ١٥٦ / ١( » العلل املتناهية 
: صنفان من أميت ال تناهلما شفاعيت « :  ، من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ ٦٤٩ح  ) ٤٦١/ 

  .» املرجئة والقدرية
إحدى الفرق الضالة ، نشأت قدميا ، وحذر النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم من فتنتها ، : اخلوارج ) ٦(

هم ، خرجوا على حني فرقة من املسلمني ، ومنشؤهم التشدد واهلوى ، وصرف وحث على قتل
النصوص وحتريفها حسب هواهم ، وهم طوائف كثريون ، جيمعهم القول بالتربي من عثمان وعلي ، 

 ١( مقاالت اإلسالميني : انظر يف شأا . وتكفري صاحب الكبرية ، واخلروج على اإلمام إذا فعل كبرية 
   ) .٥٧ص ( وخبيئة األكوان ،  ) ١٦٧/ 
عن  ) ٦٩٣٤: استتابة املرتدين من ترك قتال اخلوارج للتألف ( أخرجه البخاري يف : متفق عليه ) ٧(

هل مسعت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول يف : قلت لسهل بن حنيف : يسري بن عمرو قال 



خيرج منه قوم يقرؤون القرآن ال جياوز « : اق وأهوى بيده قبل العر: مسعته يقول : اخلوارج شيئا ؟ قال 
 و ٤٣٥١ و ٣٦١٠ و ٦٩٣٣( ، وبرقم » تراقيهم ، ميرقون من اإلسالم مروق السهم من الرمية 

( ورواه مسلم ذا اللفظ يف . » ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية « : بلفظ  ) ٥٠٥٨
   ) .٢٤٦٢: الزكاة 

اخلوارج كالب « : ولفظه عنده  ) ١٧٣: السنة يف ذكر اخلوارج ( جه يف أخرجه ابن ما: صحيح) ٨(
،  ) ٩٠٤( رقم  ) ٤٣٨ / ٢( ، وابن أيب عاصم يف السنة  ) ٣٥٥ / ٤( ، وأمحد يف مسنده » النار 

  .وغريهم 
   ) .٥٥ص ( تأويل خمتلف احلديث ) ٩(
   ) .٨٥ / ١( لعبد القادر اجليالين » الغنية « ) ١٠(

)١/١٨٤(  

  

واستطال هؤالء اخلائضون على معشر أهل احلديث ، ومسوهم " : " حجة اهللا البالغة " ويف كتاب 
وضوحا بينا أن ) ٢(، وقد وضح لدي ) ١(هم املتسترون بالبلْكَفة : جمسمة ، ومشبهة ، وقالوا 

اطئون يف طعنهم أئمة رواية ودراية ، وخ) ٣(استطالتهم هذه ليست بشيء ، وأم خمطئون يف مقالتهم 
  .انتهى ) ٤" (اهلدى 

فصل يف تلقيبهم أهل السنة باحلشوية ، وبيان من " : " كافيته الشافية " وقد قال العالمة ابن القيم يف 
  :أَوىل بالوصف املذموم يف هذا اللقب من الطائفتني ، وذكر أول من لَقَّب به أهل السنة من أهل البدع 

  
  بالوحي من أَثَر ومن قرآن...  اقتدى ومن العجائب قوهلم ملن

  د وفضلة يف أمة اإلنسان... حشوية يعنون حشوا يف الوجو 
  رب العباد بداخل األكوان... ويظن جاهلهم بأم حشوا 

  ء الرب ذو امللكوت والسلطان... إذ قوهلم فوق العباد ويف السما 
  انـمن محوِي بظرف مك... ظن احلمري بأن يف للظرف والرحـ 

  قالته يف زمن من األزمان... واهللا مل يسمع بذا من فرقة 
  ذا قوهلم تبا لذي البهتان... ال تبهتوا أهل احلديث به فما 

  يف كف خالق هذه األكوان... إن السماوات العلى : بل قوهلم 
  ـسكها تعاىل اهللا ذو السلطان... حقا كخردلة ترى يف كف ممـ 

_________  



، وذلك أن املتبعني صلى اهللا عليه وآله وسلم والصحابة » بال كيف « نون ا عبارة يع: البلكفة ) ١(
نثبت استواء اهللا على العرش مبعىن أنه عال وارتفع ، لكن بال : والسلف رضوان اهللا عليهم يقولون مثال 
  .» بال كيف « كيف ، فأتت عبارة بكلفة من عبارة 

  .» علي « : يف حجة اهللا البالغة ) ٢(
  .، وما أثبته من حجة اهللا البالغة »روايتهم « : يف األصل ) ٣(
   ) .٦٤ / ١( حجة اهللا البالغة لشاه ويل اهللا الدهلوي ) ٤(

)١/١٨٥(  

  

  يا قومنا ارتدعوا عن العدوان... أترونه احملصور بعد أم السما 
  فالبهت ال خيفى على الرمحن... كم ذا مشبهة وكم حشوية 

  ـذا االسم يف املاضي من األزمان... يوخكم ـ تدرون من سمت ش
  ك ابن اخلليفة طارد الشيطان... مسى به ابن عبيد عبد اهللا ذا 

  ـد اهللا أَنى يستوي اإلرثان... فورثتم عمرا كما ورثوا لعبـ 
  ـو مناسب أحواله بوزان... تدرون من أوىل ذا االسم وهـ 
  بدع ختالف مقتضى القرآن... من قد حشا األوراق واألذهان من 
  ـث أئمة اإلسالم واإلميان... هذا هو احلشوي ال أهل احلديـ 
  ليست زبالة هذه األذهان... وردوا عذاب مناهل السنن اليت 

  أوساخ واألقذار واألنتان... جمرى كل ذي الْـ ) ١(ووردتم الْقَلُّوطَ 
  ) .٢( الشرحية خيبة الكسالن رأس... وكَِسلْتم أن تصعدوا للوِرد من 

  
وحاصل هذه األبيات أن أعداء احلق وخصوم السنة وأضداد الكتاب والسنة يلقبون سلف األمة 

  " :احلشوية " املتمسكني بالكتاب والسنة بلقب 
فاخلواص منهم يقصدون ذا االسم أن املسمى به حشو يف الوجود ، وفضلة يف الناس ، ال يعبأ م ، 

  .م هلم وزن ؛ إذ مل يتبعوا آراءهم الكاسدة ، وأفكارهم الفاسدة وال يقا
_________  

 بفتح القاف وتشديد الالم -القلوط «  ) : ٨٦ / ٢( قال ابن عيسى يف شرح الكافية الشافية ) ١(
:  هو ر بدمشق الشام حيمل أقذار البلد وأوساخه وأنتانه ، ويسمى يف هذا الوقت -وبالطاء املهملة 

  .وقد أصبح اآلن امسه قليط من غري تصغري : قلت . » ا بالتصغري قليط



حممد خليل . ، وبشرح د  ) ٧٩ / ٢( ، وبشرح العالمة ابن عيسى  ) ١٠٨ص ( الكافية الشافية ) ٢(
   ) .٣٣٥ - ٣٣٣ / ١( هراس 

)١/١٨٦(  

  

له يف السماء ، مبعىن وأما العوام منهم فيظنون أن تسمية السلف باحلشوية لقوهلم بالفوقية ، وكون اإل
 تعاىل اهللا عما يقول - أن اهللا تعاىل حشو هذا الوجود ، وأنه داخلَ الكون - وحاشاهم -أم اعتقدوا 

  . ، وهذا تان عظيم على أهل احلديث -الظاملون علوا كبريا 
  ) .١(على أن هذا القول مل يقل به أحد 

اهلي ، فتراهم يرمون كل من متسك بالكتاب والسنة وأعداء احلق يف عصرنا هذا على هذا املسلك اجل
  .بكل لقب مذموم بني املسلمني ، واهللا املستعان على ما يصفون 

_________  
على العرش « أما كونه تعاىل يف السماء فمما ال شك فيه ، ألدلة كثرية وكثرية جدا ، منها أنه ) ١(

 فهو سقف اجلنة ، ومنها سؤال النيب صلى اهللا ، ومعلوم أن العرش فوق السماء ، ] ٥:طه [ » استوى 
 ) ١١٩٩: الصالة ( كما يف مسلم يف » يف السماء « : قالت » أين اهللا ؟ « : عليه وآله وسلم اجلارية 

  .» العلو للعلي الغفار « ، بل قد ألف احلافظ الذهيب كتابا كامال يف إثبات العلو هللا تعاىل ، وهو كتاب 

)١/١٨٧(  

  

  خلمسونالسادسة وا
  .افتراء الكذب على اهللا ، والتكذيب باحلق 

وشواهد هذه املسألة من الكتاب والسنة كثري ، وهذا دأب املخالفني للدين املبني كاليهود والنصارى ، 
يدعون أن ما هم عليه هو احلق ، وأن اهللا أمرهم بالتمسك به ، وأن الدين املبني ليس حبق ، وأن اهللا 

، كل ذلك التباع أسالفهم ، ال ينظرون إىل الدليل ، وهكذا أهل البدع تعاىل أمرهم بتكذيبه 
والضالالت يعتقدون بدعهم احلق ، وأن اهللا أمرهم ا ، وأن ما عليه أهل احلق مفْترى ، ال يصدقون به 

)١. (  
  

  وليلى ال تقر هلم بذاكا... وكُلٌّ يدعي وصال للَيلَى 
_________  



يعرفونه كما «: املناقب باب قول اهللا تعاىل ( لى هذه املسألة وهو ما رواه البخاري يف وهذا دليل ع) ١(
عن عبد  ) ٣٦٣٥ ] : ١٤٦: البقرة [ » يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون احلق وهم يعلمون

روا له أن أن اليهود جاؤوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فذك: اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما 
ما جتدون يف التوراة يف شأن « : رجال منهم وامرأة زنيا ، فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 

كذبتم ، إن فيها الرجم ، فأتوا : نفضحهم وجيلدون ، فقال عبد اهللا بن سالم : فقالوا » الرجم ؟ 
قبلها وما بعدها ، فقال له عبد اهللا بن بالتوراة فنشروها ، فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، فقرأ ما 

صدقت يا حممد ، فيها آية الرجم ، فأمر : ارفع يدك ، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم ، فقالوا : سالم 
فقال صلى اهللا  ) ٤٤٣٧: احلدود ( ما رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فرمجا ، وعند مسلم يف 

نسود وجوههما وحنملهما ، وخنالف : قالوا »  التوراة على من زىن ؟ ما جتدون يف« : عليه وآله وسلم 
فجاؤوا ا ، فقرؤوها حىت إذا » فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقني « : بني وجوههما ، ويطاف ما ، قال 

قال له ما مروا بآية الرجم وضع الفىت الذي يقرأ يده على آية الرجم ، وقرأ ما بني يديها وما وراءها ، ف
مره فلريفع يده ، فرفعها فإذا حتتها :  وهو مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم -عبد اهللا بن سالم 

نؤمن مبا أنزل «: فأين هم من قوهلم . آية الرجم ، فأمر ما رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فرمجا 
  .ة يف املسألة الثانية والستني ويأيت الكالم على هذه اآلي! ؟ ] ٩١: البقرة [ » علينا

)١/١٨٨(  

  

  السابعة واخلمسون
  .رمي املؤمنني بطلب الغلو يف األرض 

قَالُوا أَجِئْتنا لتلْفتنا عما وجدنا علَيه آباَءنا وتكُونَ لَكُما {  ] : ٧٨" [ يونس " قال تعاىل يف سورة 
ا نمضِ وي الْأَراُء فرِيبالْك نِنيمؤا بِملَكُم نح {.  

هذا الكالم مسوق لبيان أن موسى عليه السالم ألقمهم احلجر ، فانقطعوا عن اإلتيان بكالم له تعلق 
بكالمه عليه السالم فضال عن اجلواب الصحيح ، واضطُروا إىل التشبث بذيل التقليد الذي هو دأَب 

  .كل عاجز حمجوج ، وديدن كل معاجل جلوج 
: قال موسى ، كأنه قيل : على أنه استئناف وقع جوابا عما قبله من كالمه عليه السالم على طريقة 

أَجِئْتنا لتلْفتنا { : قالوا عاجزين عن احملاجة : فماذا قالوا ملوسى عليه السالم حني قال هلم ما قال ؟ فقيل 
كُونَ لَكُمتا واَءنآب هلَيا عندجا ومضِ عي الْأَراُء فرِيبلْك : ، أي } ا الْكالْم.  

، وعن الزجاج أنه سمي الْملْك كربياَء ، ألنه أكرب ما يطلَب من أمر الدنيا ) ١(كما روِي عن جماهد 
)٢. (  



_________  
 ) ٣١٤ / ٣( ثور أخرجه ابن أيب شيبة ، وابن املنذر ، وابن أيب حامت ، وأبو الشيخ كما يف الدر املن) ١(
.  
   ) .٢٩ / ٣( معاين القرآن وإعرابه للزجاج ) ٢(

)١/١٨٩(  

  

فكل من دعا إىل احلق رماه من كان على املسلك اجلاهلي أن قصده من الدعوة طلب الرئاسة واجلاه ، 
  .من غري أن ينظروا إىل ما دعا إليه ، وما قام عليه من الرباهني 

)١/١٩٠(  

  

  الثامنة واخلمسون
  .املؤمنني بالفساد يف األرض رمي 

  .شاهد هذه املسألة آيات كثرية ، حاصلها أن املخالفني هلم من املؤمنني مفسدون يف األرض 
، كيف ادعوا أم هم مصلحون ، وقد رد اهللا  ] ١١: اآلية " [ البقرة " انظر إىل قوهلم يف أوائل سورة 

   ] .١٢: البقرة [ } ِسدونَ ولَكن لَا يشعرونَ أَلَا إِنهم هم الْمفْ{ : عليهم بقوله 
  .وهكذا من هو على شاكلة أولئك من الذين استحلوا غيهم ، ومتكنت بدعهم من قلوم 

  
  يجِد مرا به املاء الزلَالَا... ومن يك ذا فَمٍ مر مرِيضٍ 

  
  ) .١( الصراط املستقيم نسأله تعاىل أن يثبت قلوبنا على دينه القومي ، وأقدامنا على

_________  
وقال املأل من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا يف األرض ويذرك وآهلتك «: قال اهللا تعاىل ) ١(

خيرب تعاىل عما متاأل  ] . ١٢٧: األعراف [ » قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون
وقال املأل من قوم ( يه السالم وقومه من األذى والبغضة ، عليه فرعون وملؤه ، وما أضمروه ملوسى عل

يفسدوا أهل رعيتك ، : ، أي ) أتذر موسى وقومه ليفسدوا يف األرض ( لفرعون : أي ) فرعون 
إال إن ! صار هؤالء يشفقون من إفساد موسى وقومه ! ويدعوهم إىل عبادة رم دونك ، يا هللا العجب 

« قاله ابن كثري يف ) ويذرك وآهلتك : ( لكن ال يشعرون ، وهلذا قالوا فرعون وقومه هم املفسدون ، و



، فاملطلوب  ] ١٢٨: األعراف [ » قال موسى لقومه استعينوا باهللا واصربوا«: وقال تعاىل . » تفسريه 
كِّن االستعانة باهللا والصرب ؛ حىت جيعل اهللا للمؤمنني املتقني خمرجا ، ومي: إذا عند شدة األذى من احلكام 

   ) .١٦٥ص ( » التفسري الوجيز على هامش الكتاب العزيز « انتهى نقال من . للمؤمنني يف األرض 

)١/١٩١(  

  

  التاسعة واخلمسون
  .رمي املؤمنني بتبديل الدين 

  .} ضِ الْفَساد إِني أَخاف أَنْ يبدلَ دينكُم أَو أَنْ يظْهِر في الْأَر{  ] : ٢٦" [ غافر " قال تعاىل يف سورة 
اعتقدوا أن ما هم عليه من الضالل هو الدين احلق ، ومن أراد حتويلهم عن اعتقادهم الكاسد ، 

  .وصرفهم عما هم عليه من الغي ، فقد أراد إخراجهم من الدين ، وإفسادا يف األرض 
  .وهكذا ديدن أعداء احلق يف كل عصر 

)١/١٩٢(  

  

  الستون
فزعوا إىل السيف والشكوى إىل امللوك ، ودعوى احتقار السلطان ، وحتويل كوم إذا غُلبوا باحلجة 

  .الرعية عن دينه 
  .} أَتذَر موسى وقَومه ليفِْسدوا في الْأَرضِ {  ] : ١٢٧" [ األعراف " قال تعاىل يف سورة 

السالم وييجه ، وما فانظر إىل شكوى آل فرعون وقومه إليه ، وحتريشهم إياه على مقاتلة موسى عليه 
  ) .١(ذُكر يف آخر اآلية من احتقار ما كانوا عليه 

_________  
وقال املأل من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا يف األرض ويذرك وآهلتك قال «: قال تعاىل ) ١(

  .» سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون

)١/١٩٣(  

  

  احلادية والستون
  .هبهم ملا تركوا احلق تناقض مذ



بلْ }{ قَد علمنا ما تنقُص الْأَرض منهم وعندنا كتاب حفيظٌ {  ] : ٥ - ٤" [ ق " قال تعاىل يف سورة 
  .} كَذَّبوا بِالْحق لَما جاَءهم فَهم في أَمرٍ مرِيجٍ 

اب أُتبِع اإلضراب األول للداللة على أم جاؤوا مبا هو أفظع من إخل إضر} بلْ كَذَّبوا بِالْحق { : فقوله 
تعجبهم ، وهو التكذيب باحلق ، الذي هو النبوة الثابتة باملعجزات يف أول وهلة من غري تفكر وال تدبر 

.  
ن مضطرب ، وذلك بسبب نفيهم النبوة عن البشر بالكلية تارة ، وزعمهم أ: } فَهم في أَمرٍ مرِيجٍ { 

} لَولَا نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَى رجلٍ من الْقَريتينِ عظيمٍ { : الالئق ا أهل اجلاه واملال كما ينبئ عنه قوهلم 
تارة أخرى ، وزعمهم أن النبوة سحر مرة أخرى ، وأا كهانة أخرى ، حيث قالوا  ] ٣١: الزخرف [ 

كاهن ، أو هو اختالف حاهلم ما بني تعجب : ساحر ، ومرة : يف النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مرة 
هو شعر تارة ، وهو سحر أخرى : من البعث واستبعاد له ، وتكذيب وتردد فيه ، أو قوهلم يف القرآن 

)١. (  
_________  

  .وهكذا فكل من ترك اهلدى وقع يف اهلوى ال حمالة ، وكان أمره متناقضا مضطربا خمتلطا ) ١(

)١/١٩٤(  

  

إِنكُم لَفي قَولٍ مختلف }{ والسماِء ذَات الْحبك {  ] : ١١ - ٧" [ الذاريات " قال تعاىل يف سورة و
 }{ كأُف نم هنع فَكؤي }{ َوناصرلَ الْخقُت }{ َوناهس ةري غَمف مه ينالَّذ {.  
ال ومثُل ، واملراد ا إما الطرق احملسوسة اليت تسري مجع حبيكة كطريقة ، أو حباك كمث) : احلبك ( 

فيها الكواكب ، أو املعقولة اليت تدرك بالبصرية ، وهي ما يدل على وحدة الصانع وقدرته وعلمه 
  .وحكمته إذا تأملها الناظر 

: ، حيث تقولون متخالف ، متناقض يف أمر اهللا عز وجل : أي : } إِنكُم لَفي قَولٍ مختلف { : وقوله 
إنه جل شأنه خلق السماوات واألرض ، وتقولون بصحة عبادة األصنام معه سبحانه ، ويف أمر الرسول 

إنه ساحر ، وال يكون الساحر إال عاقال ، ويف أمر احلشر ، : إنه جمنون ، وأخرى : ، فتقولون تارة 
 أن أصنامكم شفعاؤكم عند اهللا ال حشر وال حياة بعد املوت أصال ، وتزعمون أخرى: فتقولون تارة 

  .تعاىل يوم القيامة إىل غري ذلك من األقوال املتخالفة فيما كُلِّفوا باإلميان به 
  .يصرف عن اإلميان مبا كُلِّفوا اإلميان به : أي } يؤفَك عنه من أُفك { : وقوله 

)١/١٩٥(  

  



  . القول املختلف الكذابون من أصحاب: أي } قُتلَ الْخراصونَ { 
اجلهل العظيم يغمرهم ويشملهم مشول املاء الغامر ملا فيه ، : الغمرة } الَّذين هم في غَمرة ساهونَ { 

  .الغفلة : والسهو 
م إِنَّ الَّذين فَرقُوا دينهم وكَانوا شيعا لَست منه{  ] : ١٥٩" [ األنعام " وقال تعاىل يف أواخر سورة 

  .} في شيٍء إِنما أَمرهم إِلَى اللَّه ثُم ينبئُهم بِما كَانوا يفْعلُونَ 
هذه اآلية استئناف لبيان أحوال أهل الكتابين إثر بيان حال املشركني ، بناء على ما روِي عن ابن عباس 

  .أن اآلية نزلت يف اليهود والنصارى : وقتادة 
  . دينهم ، وبعضوه ، فتمسك بكل بعضٍ منه فرقةٌ منهم بددوا: أي 
  .تقويه ، وتظهر أمره : فرقا تشايع كل فرقة إماما ، وتتبعه ، أي : أي } وكَانوا شيعا { 

افترقت « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم : أخرج أبو داود والترمذي عن أيب هريرة قال 
 فرقة ، كلهم يف اهلاوية إال واحدة ، وافترقت النصارى على ثنتني وسبعني اليهود على إحدى وسبعني

فرقة ، كلهم يف اهلاوية إال واحدة ، وستفترق أميت على ثالث وسبعني فرقة ، كلهم يف اهلاوية إال واحدة 
 «.  

)١/١٩٦(  

  

ضي قبل النسخ ، وأما بعده واستثناء الواحدة من فرق كل من أهل الكتابين إمنا هو بالنظر إىل العصر املا
  .فالكل يف اهلاوية ، وإن اختلفت أسباب دخوهلم 

من السؤال عنهم ، والبحث عن تفرقهم ، أو من عقام ، أو أنت : أي } لَست منهم في شيٍء { 
  .بريء منهم 

 } إِلَى اللَّه مهرا أَممأُوالهم وأُخراهم ، :  أمرهم هو يتوىل وحده: تعليل للنفي املذكور ، أي : } إِن
  .ويدبره حسبما تقتضيه احلكمة 

  :أهل البدع من هذه األمة : املفرقون : ومن الناس من قال 
عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وآله « فقد أخرج احلكيم الترمذي وابن جرير والطرباين وغريهم 

  ) .١(» هم أهل البدع واألهواء من هذه األمة : " إخل } ا إِنَّ الَّذين فَرقُو{ : وسلم يف قوله سبحانه 
 استئنافا لبيان حال املبتدعني إثر بيان حال املشركني ، إشارة إىل أم ليسوا - حينئذ -فيكون الكالم 
  .منهم ببعيد 

_________  
 متروك لكن هذا إسناد ال يصح ، فإن عباد بن كثري: » تفسريه « قال ابن كثري رمحه اهللا يف ) ١(



والظاهر أن اآلية : مث قال بعد ذلك . احلديث ، ومل خيتلق هذا احلديث ، ولكنه وهم يف رفعه ، ا هـ 
باهلدى ودين احلق ليظهره على « عامة يف كل من فارق دين اهللا ، وكان خمالفا له ، فإن اهللا بعث رسوله 

وكانوا ( فتراق ، فمن اختلف فيه وشرعه واحد ال اختالف فيه ، وال ا ] ٣٣: التوبة [ » الدين كله
فرقا كأهل امللل والنحل ، وهي األهواء والضالالت ، فاهللا قد برأ رسوله مما هم فيه ، : أي ) شيعا 

[ اآلية » شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك« : وهذه اآلية كقوله تعاىل 
وكانوا ( مبخالفتهم له ، واختالفهم فيه ، : أي ) م فرقوا دينه( معىن : قلت . ا هـ  ] ١٣: الشورى 
فرقا كأهل امللل والنحل واألهواء والضالالت ، وكل الفرق إال الفرقة الناجية ، وهي امللتزمة ) : شيعا 

أنت والرسل : أي ) لست منهم يف شيء ( مبا كان عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وأصحابه 
   ) .١٥٠ص ( » التفسري الوجيز على هامش الكتاب العزيز «  نقال عن انتهى. . برآء منها 

)١/١٩٧(  

  

واملقصود أن أهل اجلاهلية سواء كانوا أميني أو كتابيني قد فرقوا دينهم ، وتغايروا يف االعتقاد ، فكان 
ن يعبد كوكبا عباد األصنام كل قوم هلم صنم يدينون له ، وهلم شرائع خمتلفة يف عبادا ، ومنهم من كا

  .، ومنهم من كان يعبد الشمس ، ومنهم ، ومنهم ، وكذلك الكتابيون على ما بينا 
فاالفتراق ناشئ عن اجلهل ، وإال فالشريعة احلقة يف كل زمان ال تعدد فيها وال اختالف ، ولذلك ترى 

  :القرآن يوحد احلق ويعدد الباطل 
 آمنوا يخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النورِ والَّذين كَفَروا أَولياؤهم الطَّاغُوت اللَّه ولي الَّذين{ : قال تعاىل 

 اتورِ إِلَى الظُّلُمالن نم مهونرِجخ٢٥٧: البقرة [ } ي. [   
راء ، فانظر كيف أفرد النور الذي هو احلق ، ومجع الظلمات اليت هي الباطل والزيغ ، فتفرقة اآل

واالختالف يف االعتقاد من خصال اجلاهلية وما كان عليه أهل الباطل ، واالتفاق على العقيدة احلقة هو 
  .من دأب أتباع الرسل واملتمسكني مبا شرعه اهللا تعاىل 

)١/١٩٨(  

  

  الثانية والستون
  .دعواهم العمل باحلق الذي عندهم 

وإِذَا قيلَ لَهم آمنوا بِما أَنزلَ اللَّه قَالُوا نؤمن بِما أُنزِلَ {  ] : ٩١" [ البقرة " كما قال تعاىل يف سورة 
 نِنيمؤم متلُ إِنْ كُنقَب نم اَء اللَّهبِيلُونَ أَنقْتت مقُلْ فَل مهعا ممقًا لدصم قالْح وهو اَءهرا وونَ بِمكْفُريا ونلَيع



 {.  
 نستمر على اإلميان بالتوراة وما يف حكمها مما أُنزِل لتقرير حكمها ، ومرادهم بضمري املتكلم إما :أي 

 وهو الظاهر ، وفيه إمياء إىل أن عدم إميام بالقرآن كان بغيا وحسدا على نزوله -أنبياء بين إسرائيل 
  . يف الْمنزل من األحكام تكليفهم مبا:  وإما أنفسهم ، ومعىن اإلنزال عليهم -على من ليس منهم 

وذُموا على هذه املقالة ملا فيها من التعريض بشأن القرآن ، ودسائس اليهود مشهورة ، ومتام الكالم يف 
  ) .١(التفسري 

_________  
يكذب دعواهم العمل باحلق الذي عندهم ، تركهم رجم الزاين مع اعترافهم أنه يف كتام ، كما ) ١(

وقد تقدم أيضا يف هامش املسألة السادسة والعشرين أم كفروا بعيسى  ) . ١٢٩( يأيت يف هامش ص 
  .ويف كتام التصديق به 

)١/١٩٩(  

  

  الثالثة والستون
  ) .١(الزيادة يف العبادة كفعلهم يوم عاشوراء 

_________  
 املنتشرة يف شرق وهذه اخلصلة اجلاهلية ال تزال موجودة إىل يومنا هذا ، فأنت ترى البدع الكثرية) ١(

العامل اإلسالمي وغربه ، والبدع يف تكاثر مستمر ، حىت أصبح بعض املنتسبني للعلم واملشيخة خيترعون 
ويبتدعون ما مل يأذن به اهللا ، وصار هذا عائقا كبريا أمام من يريد معرفة اإلسالم على وجهه الصحيح ، 

. للهم يا ويل اإلسالم وأهله اهدهم وأصلح قلوم كما جاء به رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ، فا
أما بالنسبة لبدع يوم عاشوراء فهي ال تزال مثل ضرب الرؤوس بالسيوف وجرحها ، وإسالة الدماء ، 

كما يوجد كثري من البدع يف ذلك اليوم ، بعضها مستند إىل . وضرب الظهور بالسالسل ضربا مربحا 
   ] .٢٣: الزخرف [ » ا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدونإنا وجدن«أحاديث واهية ، وأكثرها 

)١/٢٠٠(  

  

  الرابعة والستون
  .النقص منها كتركهم الوقوف 

من عرفة ، ال من مزدلفة : ، أي  ] ١٩٩: البقرة [ } ثُم أَفيضوا من حيثُ أَفَاض الناس { : قال تعاىل 



)١. (  
  . ما كان عليه الْحمس من الوقوف بِجمعٍ واخلطاب عام ، واملقصود إبطال

كانت قريش ومن دان دينها يقفون « : فقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
باملزدلفة ، وكانوا يسمون احلمس ، وكانت سائر العرب يقفون بعرفات ، فلما جاء اإلسالم أمر اهللا نبيه 

ثُم { : عرفات ، مث يقف ا ، مث يفيض منها ، فذلك قوله سبحانه صلى اهللا عليه وآله وسلم أن يأيت 
 اسالن ثُ أَفَاضيح نوا ميض٢(» }أَف. (  

مث أفيضوا أيها الْحجاج من مكان أفاض جنس الناس منه قدميا وحديثا ، وهو عرفة ، ال من : ومعناها 
  .مزدلفة 

_________  
مع علمهم أا من مشاعر إبراهيم عليه السالم ، لكن ابتدعوا من فكانوا يتركون الوقوف بعرفة ) ١(

كان الناس يفيضون من عرفات ، وكانت « : عندهم الوقوف مبزدلفة ، وقالت عائشة رضي اهللا عنها 
مث أفيضوا من حيث ( ال نفيض إال من احلرم ، فلما نزلت : احلمس يفيضون من املزدلفة ، يقولون 

وكان من توفيق اهللا تعاىل لنبيه  ) . ٢٩٥٥: احلج ( رواه مسلم يف » ىل عرفات رجعوا إ) أفاض الناس 
   ) .٢٩٥٦( صلى اهللا عليه وآله وسلم قبل البعثة أنه كان يقف بعرفة مع الناس كما رواه مسلم برقم 

   ) .٢٩٥٤: احلج ( ، ومسلم يف  ) ٤٥٢٠: التفسري سورة البقرة ( رواه البخاري يف ) ٢(

)١/٢٠١(  

  

  خلامسة والستونا
  .تعبدهم بترك أكل الطيبات من الرزق ، وترك زينة اهللا اليت أخرج لعباده 

   ] :٣٢ - ٣١" [ األعراف " قال تعاىل يف سورة 
 }سالْم بحلَا ي هرِفُوا إِنسلَا توا وبراشكُلُوا وو جِدسكُلِّ م دنع كُمتذُوا زِينخ منِي آدا بي نيقُلْ }{ رِف

من حرم زِينةَ اللَّه الَّتي أَخرج لعباده والطَّيبات من الرزقِ قُلْ هي للَّذين آمنوا في الْحياة الدنيا خالصةً 
  .} يوم الْقيامة كَذَلك نفَصلُ الْآيات لقَومٍ يعلَمونَ 

 أنه كان أناس من األعراب يطوفون بالبيت عراة ، - على ما روِي عن ابن عباس - وسبب الرتول
حىت إن كانت املرأة لتطوف بالبيت وهي عريانة فتعلق على سفْلها سيورا مثل هذه السيور اليت تكون 

  :على وجه احلمر من الذناب ، وهي تقول 
  

  وما بدا منه فال أحله... اليوم يبدو بعضه أو كله 



  
  .إخل } يا بنِي آدم { : فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية 

  .مما طاب لكم } وكُلُوا واشربوا { 

)١/٢٠٢(  

  

كان أهل اجلاهلية ال يأكلون من الطعام إال قوتا ، وال يأكلون دمسا يف أيام حجهم ، : " قال الكليب 
  " .ذلك ، فأنزل اهللا تعاىل اآلية يا رسول اهللا حنن أحق ب: يعظمون بذلك حجهم ، فقال املسلمون 
  .ومنه يظهر وجه ذكر األكل والشرب هنا 

  .بتحرمي احلالل ، كما هو املناسب لسبب الرتول أو بالتعدي إىل احلرام } ولَا تسرِفُوا { 
 } هادبعل جري أَخالَّت ةَ اللَّهزِين مرح نل به } قُلْ ممجتمن الثياب وكل ما ي.  
احملَلَّلَات من املآكل واملشارب كلحم الشاة : من املستلَذَّات ، وقيل : أي } والطَّيبات من الرزقِ { 

  .وشحمها ولبنها 
هي هلم باألصالة ملزيد كرامتهم على اهللا تعاىل ، والكفرة : أي } قُلْ هي للَّذين آمنوا في الْحياة الدنيا { 
  . فبالتبع -هم فيها  إن شاركو-
 } ةاميالْق موةً يصالال يشاركهم فيها غريهم } خ.  

)١/٢٠٣(  

  

  السادسة والستون
  .تعبدهم بالْمكاء والتصدية 

وما كَانَ صلَاتهم عند الْبيت إِلَّا مكَاًء وتصديةً فَذُوقُوا {  ] : ٣٥" [ األنفال " قال تعاىل يف سورة 
ونَ الْعكْفُرت متا كُنبِم ذَاب {.  

املسجد احلرام ، الذي صدوا املسلمني عنه ، : أي } وما كَانَ صلَاتهم عند الْبيت { : تفسري هذه اآلية 
  .والتعبري عنه بالبيت لالختصار مع اإلشارة إىل أنه بيت اهللا ، فينبغي أن يعظم بالعبادة ، وهم مل يفعلوا 

  .صفريا : أي ) اء إال مك( 
  .تصفيقا ، وهو ضرب اليد باليد حبيث يسمع له صوت : أي ) وتصدية ( 

إما الدعاء ، أو أفعال أخر كانوا يفعلوا ، ويسموا صالة ، وحملَ املكاء والتصدية : واملراد بالصالة 
  .اللعب عليها بتأويل ذلك بأا ال فائدة فيها ، وال معىن هلا كصفري الطيور ، وتصفيق 



  .املراد أم وضعوا املكاء والتصدية موضع الصالة اليت يليق أن تقع عند البيت : وقد يقال 
) ١(يروى أم كانوا إذا أراد النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أن يصلي خيلطون عليه بالصفري والتصفيق 

.  
   .- أيضا -ويروى أم يصلون 

رجال والنساء مشبكني بني أصابعهم ، يصفرون فيها ، ويصفقون ال: ويروى أم كانوا يطوفون عراة 
)٢. (  

_________  
عن ابن عمر ، وذكره السيوطي يف الدر املنثور ، وزاد  ) ٢٤١ / ٩( أخرجه ابن جرير يف تفسريه ) ١(

كما نسبته إىل ابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن املنذر وابن أيب حامت ، وأخرجه ابن أيب حامت عن جماهد 
   ) .١٨٣ / ٣( يف الدر املنثور 

  .عن سعيد بن جبري  ) ٢٤١ / ٩( أخرجه ابن جرير يف تفسريه ) ٢(

)١/٢٠٤(  

  

  .وباقي اآلية معلوم 
  .واملقصود أن مثل هذه األفعال ال تكون عبادة ، بل من شعائر اجلاهلية 
عمون أم يذكرون اهللا ، فهو فما يفعله اليوم بعض جهلة املسلمني يف املساجد من املكاء والتصدية يز

  :من قبيل فعل اجلاهلية ، وما أحسن ما يقول القائل فيهم 
  

 يل وغَن وقل كفرا وسم الكفر ذكرا... أقال اهللا صفِّق  
  

واستفْزِز منِ استطَعت منهم بِصوتك { : وقد جعل الشارع صوت املالهي صوت الشيطان ، قال تعاىل 
 بلأَجا وورطَانُ إِلَّا غُريالش مهدعا يمو مهدعو الْأَولَادالِ ووي الْأَمف مارِكْهشو كجِلرو كليبِخ هِملَيع {

   ] .٦٤: اإلسراء [ 

)١/٢٠٥(  

  

  السابعة والستون
  ) .١(دعواهم اإلميان عند املؤمنني ، فإذا خرجوا خرجوا بالكفر الذي دخلوا به 



_________  
وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به واهللا أعلم مبا «: كما قال تعاىل ) ١(

وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إىل «: ، وقال تعاىل  ] ٦١: املائدة [ » كانوا يكتمون
إذا جاءك املنافقون «:  وقال تعاىل ، ] ١٤: البقرة [ » شياطينهم قالوا إنا معكم إمنا حنن مستهزئون

قالوا نشهد إنك لرسول اهللا واهللا يعلم إنك لرسوله واهللا يشهد إن املنافقني لكاذبون اختذوا أميام جنة 
فصدوا عن سبيل اهللا إم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأم آمنوا مث كفروا فطبع على قلوم فهم ال 

 وهذه حال كثري من الدعاة إىل الباطل ، حيث جتده خيرب يف  ] .٣ - ١: املنافقون [ » يفقهون
  .اإلسالم مع ادعائه احلرص عليه وعلى أهله 

)١/٢٠٦(  

  

  الثامنة والستون
  ) .١(دعاؤهم الناس إىل الضالل بغري علم 

_________  
ه هو كفعل النصارى ، فإم ال علم عندهم ، ومع ذلك يدعون إىل باطلهم ، ويتعصبون له ، وكأن) ١(

احلق ، ولئن جاءهم كتاب من اهللا على لسان نبيهم عيسى عليه السالم ، فإنه مل يلبث أن حرف وغُير 
وبدل ، وألهل الضالل من الفرق اإلسالمية يف عصرنا من هذه اخلصلة اجلاهلية حظ وافر ، ونصيب 

 -، فتراهم  ] ١٨٦: عراف األ[ » من يضلل اهللا فال هادي له ويذرهم يف طغيام يعمهون«كامل ، و 
 ينشطون يف بث -مع احنرافهم عن الكتاب والسنة وما كان عليه سلف األمة رضوان اهللا عليهم 

وجتدهم مع ذلك متحمسني . باطلهم ودعام شرقا وغربا ، وينفقون على ذلك األموال الطائلة 
ة الناجية ، أال وهي اليت تكون كما لباطلهم ، مدافعني عنه ، داعني الناس إليه ، مع جهلهم مبنهج الفرق

  .واهللا املوفق . كان عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وأصحابه 

)١/٢٠٧(  

  

  التاسعة والستون
  ) .١(دعاؤهم الناس إىل الكفر مع العلم 

_________  
 النيب هذا كفعل يهود ومشركي قريش وفرعون ، أما اليهود فإم يعلمون من كتبهم صدق نبوة) ١(



: صلى اهللا عليه وآله وسلم ، ومع ذلك يدعون الناس إىل خمالفته والكفر به ، وتكذيبه ، كما قال تعاىل 
ود كثري من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إميانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبني «

ون احلق بالباطل وتكتمون احلق يا أهل الكتاب مل تلبس«: ، وقال تعاىل  ] ١٠٩: البقرة [ » هلم احلق
قل يا أهل الكتاب مل تصدون عن سبيل اهللا من «: ، وقال تعاىل  ] ٧١: آل عمران [ » وأنتم تعلمون

أما مشركي قريش  ] . ٩٩: آل عمران [ » آمن تبغوا عوجا وأنتم شهداء وما اهللا بغافل عما تعملون
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إىل الكفر باهللا ، فقد كفروا عنادا ومكابرة ، وجترؤوا إىل أن دعوا 
أن قريشا وعدوا رسول اهللا صلى اهللا : فعن ابن عباس . وذلك بأن يعبد ما يعبدون ، ويعبدون ما يعبد 

، ويزوجوه ما أراد من النساء ، ) مكة ( عليه وآله وسلم أن يعطوه ماال ؛ فيكون أغىن رجل بـ 
هذا لك عندنا يا حممد ، وكف عن شتم آهلتنا ، فال تذكرها بسوء ، فإن مل : ويطؤوا عقبه ، فقالوا له 

تعبد : قالوا » ما هي ؟ « : قال . تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة ، فهي لك ولنا فيها صالح 
فجاء الوحي . » حىت أنظر ما يأيت من عند ريب « : قال . الالت والعزى ، ونعبد إهلك سنة : آهلتنا سنة 

قل أفغري اهللا تأمروين أعبد أيها «: السورة ، وأنزل اهللا » قل يا أيها الكافرون«:  اللوح احملفوظ من
( أخرجه ابن جرير  ] ٦٦ - ٦٤: الزمر [ » بل اهللا فاعبد وكن من الشاكرين«: إىل قوله » اجلاهلون

. ، وإسناده حسن  ) ٤٠٤ / ٦( » الدر املنثور « ، وابن أيب حامت ، والطرباين كما يف  ) ٣٣ ١ / ٣٠
وكذلك فعل فرعون ، فإنه دعا قومه إيل الكفر باهللا  ) . ٢٠٧ص ( كذا يف صحيح السرية النبوية 

وجحدوا ا واستيقنتها أنفسهم ظلما «: وبرسوله مع علمه بصدق موسى عليه السالم ، قال تعاىل 
لقد علمت «: وسى عليه السالم ، وقال له م ] ١٤: النمل [ » وعلوا فانظر كيف كان عاقبة املفسدين

 ] ١٠٢: اإلسراء [ » ما أنزل هؤالء إال رب السماوات واألرض بصائر وإين ألظنك يا فرعون مثبورا
وأضل فرعون قومه وما «، لكنه استمر على كفره وإضالله غريه مع يقينه بصدق موسى عليه السالم 

 إال ما أرى وما أهديكم إال سبيل ما أريكم«: ، وكذب على قومه يف قوله  ] ٧٩: طه [ » هدى
ومشاوهم يف هذا العصر كثري ، وذلك أن أغلب دعاة الضاللة يعلمون أن  ] . ٢٩: غافر [ » الرشاد

احلق هو ما عليه املتمسكون مبنهاج الفرقة الناجية ، وهو ما كان عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
يدعون الناس إىل خالفه ، ويشككوم فيه ؛ حسدا من وسلم وأصحابه ، ويستيقنون ذلك ، ومع ذلك 
  .عند أنفسهم ، فإىل اهللا املشتكى ، وهو املستعان 

)١/٢٠٨(  

  

  السبعون
  .كفعل قوم نوح : املكر الكُبار 



 وقَالُوا لَا تذَرنَّ}{ ومكَروا مكْرا كُبارا {  ] : ٢٤ - ٢٢[ عليه السالم " نوح " قال تعاىل يف سورة 
  .} وقَد أَضلُّوا كَثريا }{ آلهتكُم ولَا تذَرنَّ ودا ولَا سواعا ولَا يغوثَ ويعوق ونسرا 

  .الكبري : ومعىن الكبار 
احتياهلم يف الدين ، وصدهم للناس عنه ، وإغراؤهم وحتريضهم على أذية نوح عليه : واملكر الكبار 

  .السالم 
 هؤالء من مردة الدين ، وأتباع اهلوى ، وعبدة الدنيا ، يفعلون مع دعاة احلق كما وهكذا فعل أخالف

فعل قوم نوح عليه السالم معه ، قد تشات قلوم ، نسأله تعاىل أن يعيذ رجال احلق من كيد مثل 
  .هؤالء الفجرة ، ويصوم من مكرهم 

  
 مهنم تأَيفَر مهتبرج قَدو ...ائبخجِريتسنِ نميهثَ بِالْم  

)١/٢٠٩(  

  

  احلادية والسبعون
  .إما عامل فاجر ، وإما عابد جاهل : أئمتهم 

أَفَتطْمعونَ أَنْ يؤمنوا لَكُم وقَد كَانَ فَرِيق منهم يسمعونَ كَلَام اللَّه ثُم يحرفُونه من بعد ما { : قال تعاىل 
وإِذَا لَقُوا الَّذين آمنوا قَالُوا آمنا وإِذَا خلَا بعضهم إِلَى بعضٍ قَالُوا أَتحدثُونهم بِما }{ ه وهم يعلَمونَ عقَلُو

 اللَّه يعلَم ما يِسرونَ وما أَولَا يعلَمونَ أَنَّ}{ فَتح اللَّه علَيكُم ليحاجوكُم بِه عند ربكُم أَفَلَا تعقلُونَ 
فَويلٌ للَّذين يكْتبونَ الْكتاب }{ ومنهم أُميونَ لَا يعلَمونَ الْكتاب إِلَّا أَمانِي وإِنْ هم إِلَّا يظُنونَ }{ يعلنونَ 

 اللَّه دنع نذَا مقُولُونَ هي ثُم يهِمدا بِأَيمم ملٌ لَهيوو يهِمدأَي تبا كَتمم ملٌ لَهييلًا فَوا قَلنثَم وا بِهرتشيل
   ] .٧٩ - ٧٥: البقرة [ } يكِْسبونَ 

)١/٢١٠(  

  

 كانوا يسمعون التوراة ويؤولوا تأويال - وهم األحبار -فذكر يف اآلية أن فريقا من أسالف اليهود 
ضهم ، بل كانوا حيرفوا بتبديل كالم من تلقائهم ، كما فعلوا ذلك يف نعته صلى اهللا فاسدا حسب أغرا

عليه وآله وسلم ، فإنه روي أنه من صفاته فيها أنه أبيض ربعة ، فغريوه بأمسر طويل ، وغريوا آية الرجم 
  .بالتسخيم وتسويد الوجه كما يف البخاري 

إال بالدعاوى الكاذبة ، واملراد م جهلة مقَلِّدة ، ال } لَمونَ الْكتاب أُميونَ لَا يع{ فريق ) ومنهم ( 



  .إدراك هلم 
  .ومتام الكالم يف هذا املقام يطلب من التفسري 

  .واملقصود أن حتريف الكلم ، واتباع اهلوى ، والقول على اهللا من غري علم من خصال اجلاهلية 
رهبان الذين يقولون على اهللا ما ال يعلَم قد جتاوزوا احلد يف اتباع وأنت تعلم حال أحبار السوء اليوم وال

  .اهلوى ، وتأويل النصوص ، وما أشبه ذلك مما يستحيي منه اإلسالم ، واألمر هللا 

)١/٢١١(  

  

  الثانية والسبعون
  .زعمهم أم أولياء هللا من دون الناس 
ودوا ، أي : أي } قُلْ يا أَيها الَّذين هادوا {  ] : ٦" [ اجلمعة " دليل هذه املسألة قوله تعاىل يف سورة 

  .صاروا يهودا : 
 } لَّهاُء ليلأَو كُمأَن متمعإليه تعاىل كما يف قوله ) أولياء ( أحباء له سبحانه ، ومل يضف : أي } إِنْ ز

  .ؤذن بالفرق بني مدعي الوالية ومن خيصه ا ، لي ] ٦٢: يونس [ } أَلَا إِنَّ أَولياَء اللَّه { : سبحانه 
  .متجاوزين عن الناس : أي } من دون الناسِ { 
 } توا الْمونمفتمنوا من اهللا أن مييتكم ، وينقلكم من دار البلية إىل حمل الكرامة : أي } فَت.  
 } نيقادص متا املوت ؛ فإنه من أيقن أنه من أهل اجلنة يف زعمكم ، واثقني بأنه حق ، فتمنو} إِنْ كُن

  .أحب أن يتخلص إليها من هذه الدار اليت هي قرارة األنكاد واألكدار 

)١/٢١٢(  

  

نحن أَبناُء { : وأُمر صلى اهللا عليه وآله وسلم أن يقول هلم ذلك إظهارا لكذم ، فإم كانوا يقولون 
 هاؤبأَحو لَ { : ، ويدعون أن اآلخرة هلم عند اهللا خالصة ، ويقولون  ] ١٨: املائدة [ } اللَّهخدي لَن

وقَالُوا لَن يدخلَ { : كما أخرب تعاىل عن الكتابيني يف كتابه ، فقال جل شأنه } الْجنةَ إِلَّا من كَانَ هودا 
انِيأَم لْكى تارصن ا أَوودكَانَ ه نةَ إِلَّا منالْج نيقادص متإِنْ كُن كُمانهروا باتقُلْ ه مه }{ لَمأَس نلَى مب

 ١١٢ - ١١١: البقرة [ } وجهه للَّه وهو محِسن فَلَه أَجره عند ربه ولَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ 
. [  

 إن اتبعتم :  عليه وآله وسلم كتبت يهود املدينة ليهود خيرب أنه ملا ظهر رسول اهللا صلى اهللا« وروي
حنن أبناء خليل الرمحن ، ومنا عزير ابن اهللا واألنبياء ، : حممدا أطعناه ، وإن خالفتموه خالفناه ، فقالوا 



ها قُلْ يا أَي{ : حنن أحق ا من حممد ، وال سبيل إىل اتباعه ، فرتلت ! ومىت كانت النبوة يف العرب ؟
  ) .١(اآلية » }الَّذين هادوا 

_________  
قُلْ إِنْ كَانت لَكُم الدار الْآخرةُ عند اللَّه خالصةً من « : ذكر ابن كثري يف تفسريه عند قوله تعاىل ) ١(

أَب هونمتي لَنو نيقادص متإِنْ كُن توا الْمونماسِ فَتالن وند نيمبِالظَّال يملع اللَّهو يهِمدأَي تما قَدا بِمد « ]
يقول اهللا تعاىل لنبيه حممد صلى اهللا عليه وآله : ، عن ابن عباس رضي اهللا عنه  ] ٩٥ - ٩٤: البقرة 
ناسِ فَتمنوا الْموت إِنْ كُنتم قُلْ إِنْ كَانت لَكُم الدار الْآخرةُ عند اللَّه خالصةً من دون ال« : وسلم 
 نيقادادعوا باملوت على أي الفريقني أكذب ، فأبوا ذلك على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : أي » ص
بعلمهم مبا عندهم من العلم بك : أي » ولن يتمنوه أبدا مبا قدمت أيديهم واهللا عليم بالظاملني«وسلم 

وقال الضحاك . وه يوم قال هلم ذلك ما بقي على وجه األرض يهودي إال مات والكفر بذلك ، ولو متن
وقال عبد الرزاق عن معمر ، عن عبد الكرمي اجلزري . فسلوا املوت ) فتمنوا املوت : ( عن ابن عباس 

لو متىن اليهود املوت : قال ابن عباس : قال » فتمنوا املوت إن كنتم صادقني«: ، عن عكرمة ، قوله 
وهذه أسانيد . لو متنوا املوت لشرق أحدهم بريقه : قال : مث ذكر أثرا عن ابن عباس . اتوا ، ا هـ مل

فاملسألة على سبيل املباهلة ، وليست كما ذكره الشيخ رمحه اهللا ، قال . صحيحة إىل ابن عباس ا هـ 
يها املسلمون أنكم أصحاب فها أنتم تعتقدون أ: وهلم مع ذلك أن يقولوا على هذا : ابن كثري رمحه اهللا 

: مث قال بعد . اجلنة ، وأنتم ال تتمنون يف حال الصحة املوت ، فكيف تلزمونا مبا ال يلزمكم ا هـ 
ومسيت هذه املباهلة متنيا ألن كل حمق يود لو أهلك اهللا املبطل املناظر له ، ال سيما إذا كان يف ذلك 

 باملوت ألن احلياة عندهم عظيمة عزيزة ؛ ملا يعلمون من حجة له يف بيان حقه وظهوره ، وكانت املباهلة
  .ا هـ . سوء مآهلم بعد املوت 

)١/٢١٣(  

  

  .إخبار حباهلم املستقبل ، وهو عدم متنيهم املوت ، وذلك خاص بأولئك املخاطَبني : } ولَا يتمنونه أَبدا { 
والذي نفسي بيده ال يقوهلا أحد منكم إال  « :وروي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال هلم 

، فلم يتمنه أحد منهم ، وما ذلك إال ألم كانوا موقنني بصدقه صلى اهللا عليه وآله ) ١(» غص بريقه 
  .وسلم ، فعلموا أم لو متنوا ملاتوا من ساعتهم ، وحلقهم الوعيد ، وهذه إحدى املعجزات 

 } يهِمدأَي تما قَدواملراد مبا قدمته أيديهم : بسببه ، كأنه قيل : أي } بِم ، تمانتفى متنيهم بسبب ما قَد
الكفر واملعاصي املوجبة لدخول النار ، وملا كانت اليد من بني جوارح اإلنسان مناط عامة أفعاله عرب : 

  .ا تارة عن النفس وأخرى عن القدرة 



 } نيمبِالظَّال يملع اللَّهم  : أي} وم ، وإيثار اإلظهار على اإلضمار لذمهم ، والتسجيل عليهم بأ
واهللا عليم مبا : ظاملون يف كل ما يأتون ويذرون من األمور اليت من مجلتها ادعاء ما هم عنه مبعزل ، أي 

  .صدر منهم من فنون الظلم واملعاصي ، ومبا سيكون منهم ، فيجازيهم على ذلك 
_________  

، وأخرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما عن ابن  ) ٢٧٤ / ٦( بيهقي يف دالئل النبوة أخرجه ال) ١(
  .»لو أن اليهود متنوا املوت ملاتوا ولرأوا مقاعدهم من النار « : عباس بلفظ 

)١/٢١٤(  

  

 } هنونَ مرفي تالَّذ توأفعالكم وال جتسرون على أن متنوه خمافة أن تؤخذوا بوبال } قُلْ إِنَّ الْم.  
 } يكُملَاقم هالبتة ، من غري صارف يلويه ، وال عاطف يثنيه } فَإِن.  
 } ةادهالشبِ ويمِ الْغالونَ إِلَى عدرت الذي ال ختفى عليه خافية } ثُم.  
  .من الكفر واملعاصي بأن جيازيكم ا } فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ { 

نحن أَبناُء اللَّه وأَحباؤه قُلْ فَلم { : ديدن الزائغني ، وشأن امللحدين ، كما قال تعاىل عن اليهود وهذا 
 لَقخ نمم رشب متلْ أَنب وبِكُمبِذُن كُمذِّبع١٨: املائدة [ } ي. [   

حنن أولياء اهللا ، : كل من الفرق يقول وقد ورث هذه اخلصلة كثري ممن ينتمي إىل امللة اإلسالمية ، بل 
وهم ما أنا عليه « : مع أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال يف حديث الفرق يف بيان الفرقة الناجية 

  ) .١(» وأصحايب 
_________  

 ) ٤٦( وقد تقدم ص  ) . ٢٦٤١( برقم » ما أنا عليه وأصحايب « : رواه الترمذي بلفظ : حسن ) ١(
.  

)١/٢١٥(  

  

  الثالثة والسبعون
  .دعواهم حمبة اهللا مع ترك شرعه 
قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم {  ] : ٣١" [ آل عمران " فطالبهم سبحانه بقوله يف سورة 

 يمحر غَفُور اللَّهو كُموبذُن لَكُم رفغيو اللَّه {.  
زعم أقوام على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أم حيبون اهللا ، « : ن جريج قال احلسن واب



  ) .١(» يا حممد إنا حنب ربنا ، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية : فقالوا 
وقف النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم على قريش يف املسجد « : وروى الضحاك عن ابن عباس قال 

وهم ) ٢(مهم ، وعلقوا عليها بيض النعام ، وجعلوا يف آذاا الشنوف احلرام ، وقد نصبوا أصنا
يا معشر قريش ، لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإمساعيل ، ولقد كانا على : " يسجدون هلا ، فقال 

قُلْ  { :يا حممد إمنا نعبد هذه حبا هللا ؛ لتقربنا إىل اهللا زلفى ، فأنزل اهللا تعاىل : ، فقالت قريش " اإلسالم 
 ونَ اللَّهبحت مت٣(» إخل } إِنْ كُن. (  
_________  

   ) .٢٣٢ / ٣( أخرجه ابن جرير يف تفسريه ) ١(
القرط األعلى ، أو معالق يف قوف األذن ، أو ما : الشنف « : جاء يف حاشية املطبوع ما نصه ) ٢(

  .» قرط : علق يف أعالها ، مجعه شنوف ، وما علق يف أسفل األذن 
   ) .٣٧٣ / ١( ، وابن اجلوزي يف زاد املسري  ) ٢٩٣ / ١( ذكره البغوي يف تفسريه ) ٣(

)١/٢١٦(  

  

أنزل اهللا هذه  ] ١٨: املائدة [ } نحن أَبناُء اللَّه وأَحباؤه { : أن اليهود ملا قالوا « ويف رواية أيب صاحل 
  ) .١(»  وآله وسلم على اليهود ، فأبوا أن يقبلوها اآلية ، فلما نزلت عرضها رسول اهللا صلى اهللا عليه

نزلت يف نصارى جنران ، وذلك أم قالوا : " وروى حممد بن إسحاق عن حممد بن جعفر بن الزبري قال 
  ) .٢" (إمنا نعظم املسيح ، نعبده حبا هللا ، وتعظيما له ، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية ردا عليهم: 

  : باملعاصي ال ينبغي له أن يدعي حمبة اهللا ، وما أحسن قول القائل من تلَبس: وباجلملة 
  

  يف القياس بديع) ٣(هذا لعمري ... تعصي اإلله وأنت تظهر حبه 
  إن احملب ملن حيب مطيع... لو كان حبك صادقا ألطعته 

_________  
   ) .٣٧٣ / ١( ذكر هذا األثر اجلوزي يف زاد املسري ) ١(
  .بنحوه  ) ٢٣٣ / ٣( يف تفسريه أخرجه ابن جرير ) ٢(
من « : هذا قسم بغري اهللا ، وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف احلديث الصحيح ) ٣(

النذور واألميان ما جاء يف أن من حلف بغري اهللا ( رواه الترمذي يف » حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك 
فاهللا يفعل » لعمرك إم لفي سكرم يعمهون«: ه يف قوله ، أما حلف اهللا حبياة نبي ) ١٥٣٥فقد أشرك 

  .ما يريد ، ويقسم مبا شاء ، ويف اآلية شرف عظيم للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم



)١/٢١٧(  

  

  الرابعة والسبعون
  .متنيهم على اهللا تعاىل األمانِي الكاذبة 

ر إِلَى الَّذين أُوتوا نصيبا من الْكتابِ يدعونَ أَلَم ت{  ] : ٢٤ - ٢٣" [ آل عمران " قال تعاىل يف سورة 
ذَلك بِأَنهم قَالُوا لَن تمسنا النار إِلَّا }{ إِلَى كتابِ اللَّه ليحكُم بينهم ثُم يتولَّى فَرِيق منهم وهم معرِضونَ 

مهغَرو اتوددعا مامونَ أَيرفْتوا يا كَانم ينِهِمي دف  {.  
دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بيت « : أخرج ابن إسحاق ومجاعة عن ابن عباس قال 

على : الْمدراسِ على مجاعة من يهود ، فدعاهم إىل اهللا تعاىل ، فقال النعمان بن عمرو واحلارث بن زيد 
، فقال " فإن إبراهيم كان يهوديا : " ، قاال " لى ملة إبراهيم ودينه ع: " أي دين أنت يا حممد ؟ فقال 

، فأنزل " فَهلُما إىل التوراة ، فهي بيننا وبينكم ، فأينا عليه : " هلما رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 
  .» اهللا تعاىل هذه اآلية 

)١/٢١٨(  

  

ن بعد يف ديننا الرجم ، فتحاكموا إىل رسول اهللا زىن رجل من اليهود بامرأة ، ومل يك« : ويف البحر 
: " صلى اهللا عليه وآله وسلم ختفيفا على الزانيني لشرفهما ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 

، فأنكروا الرجم ، فَجِيَء بالتوراة ، فوضع حبرهم ابن صوريا يده على آية الرجم " إمنا أحكم بكتابكم 
  ) .١(» جاوزها يا رسول اهللا ، فأظهرها ، فرجِما ، فغضبت اليهود ، فرتلت :  بن سالم ، فقال عبد اهللا
املذكور من التويل : أي } ذَلك بِأَنهم قَالُوا لَن تمسنا النار إِلَّا أَياما معدودات { : ومعىن قوله 

 به ، وهونوا به اخلطوب ، ومل يبالوا معه واإلعراض حاصل هلم بسبب هذا القول الذي رسخ اعتقاهم
  .بارتكاب املعاصي والذنوب 
  .أيام عبادم العجل : واملراد باأليام املعدودات 

_________  
 ٦٨٤١ - ٦٨١٩ - ٤٥٥٦ - ٣٦٣٥ - ١٣٢٩( روى القصة البخاري يف صحيحه باألرقام ) ١(
ويف هذه  ) . ١٠٨ ( وقد تقدمت ص ) ٤٤٤٠ و ٤٤٢٧( ، ومسلم برقم  ) ٧٥٤٣ - ٧٣٣٢ -

 جحود ما - ١: القصة العجب العجاب من فعل أهل اجلاهلية ، وفيها عدة مسائل من مسائلهم 
وقد تقدم الكالم على مثل هذا يف املسألة السادسة والعشرين من : يعلمون أنه من دينهم ويف كتام 

فقد  ) : ٤٥٥٦: ة آل عمران التفسري سور( هذا الكتاب ، وهذا دليل عليها وهو رواية البخاري يف 



ما جند فيها شيئا : قالوا » ال جتدون يف التوراة الرجم ؟ « : سأهلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 
، فوضع مدراسها الذي » فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقني«كذبتم : ، فقال هلم عبد اهللا بن سالم 

فق يقرأ ما دون يده وما وراءها ، وال يقرأ آية الرجم ، فترع يدرسها منهم كفه على آية الرجم ، فط
:  الكذب على اهللا - ٢. هي آية الرجم : ما هذه ؟ فلما رأوا ذلك قالوا : يده عن آية الرجم فقال 

 إلغاء أحكام اهللا ، واستبداهلا - ٣. وقد تقدم الكالم على مثل هذا يف املسألة السادسة واخلمسني 
احلدود الرجم يف البالط ( يف رواية للحديث السابق عند البخاري يف : عها بعضهم بأحكام وضعية وض

 ) ٤٤٤٠: احلدود ( إن أحبارنا أحدثوا حتميم الوجه والتجبية ، ويف رواية ملسلم يف : قالوا  ) ٦٨١٩: 
 أقمنا عليه جنده الرجم ، لكنه كثر يف أشرافنا ، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه ، وإذا أخذنا الضعيف: 

تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع ، فجعلنا التحميم واجللد مكان : احلد ، قلنا 
فأمر » اللهم إين أول من أحيا أمرك إذ أماتوه « : الرجم ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 

إن «: إىل قوله » ين يسارعون يف الكفريا أيها الرسول ال حيزنك الذ«: به فرجم ، فأنزل اهللا عز وجل 
ائتوا حممدا صلى اهللا عليه وآله وسلم ، فإن أمركم : يقول  ] . ١٤١:املائدة [ » أوتيتم هذا فخذوه

ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا «: بالتحميم واجللد فخذوه ، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا ، فأنزل اهللا تعاىل 
: املائدة [ » ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الظاملون«،  ] ٤٤: املائدة [ » فأولئك هم الكافرون

ومل أجد . يف الكفار كلها  ] ٤٧: املائدة [ » ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقون«،  ] ٤٥
يا : قالوا  ) ٧٥٤٣( يف الروايات املذكورة اسم من وضع يده على اآلية ، لكن يف رواية البخاري 

  .اقرأ : ر أعو

)١/٢١٩(  

  

غرهم افتراؤهم وكذم ، أو الذي كانوا يفترونه من : أي } وغَرهم في دينِهِم ما كَانوا يفْترونَ { 
، أو مما يشمل ذلك وحنوه من } نحن أَبناُء اللَّه وأَحباؤه { : ، أو من قوهلم } لَن تمسنا النار { : قوهلم 
  .إن آباءنا األنبياء يشفعون لنا ، وإن اهللا تعاىل وعد يعقوب أن ال يعذب أبناءه إال تحلَّةَ القسم : م قوهل

  .إخل } فَكَيف إِذَا جمعناهم { : فرد عليهم سبحانه بقوله 
وس روِي أن أول راية ترفع ألهل املوقف من رايات الكفار راية اليهود ، فيفضحهم اهللا تعاىل على رؤ

  .األشهاد ، مث يأمر م إىل النار 
وهكذا رأينا كثريا من أهل زماننا يفعلون ما يفعلون من املنكرات ، اعتمادا على الشفاعة ، أو على علو 

  .احلسب وشرف النسب ، واهللا املستعان 

)١/٢٢٠(  



  

 أَياما معدودةً قُلْ أَتخذْتم عند اللَّه وقَالُوا لَن تمسنا النار إِلَّا{  ] : ٨٢ - ٨٠" [ البقرة " ويف سورة 
بلَى من كَسب سيئَةً وأَحاطَت بِه }{ عهدا فَلَن يخلف اللَّه عهده أَم تقُولُونَ علَى اللَّه ما لَا تعلَمونَ 

الا خيهف مارِ هالن ابحأَص كفَأُولَئ هيئَتطونَ خد }{ ابحأَص كأُولَئ اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذو
  .} الْجنة هم فيها خالدونَ 

)١/٢٢١(  

  

  اخلامسة والسبعون
  .اختاذ قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد 

  .هذه املسألة من خصال الكتابيني أيام جاهليتهم 
، مث ) ١(» اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد لعن « : ويف ذلك ورد احلديث الصحيح 

  ) .٢(» فال تتخذوها مساجد « : قال 
قاتل اهللا اليهود « : ويف الصحيحني عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال 

  ) .٣(» والنصارى ، اختذوا قبور أنبيائهم مساجد 
  ) .٤(» يهود والنصارى ، اختذوا قبور أنبيائهم مساجد لعن اهللا ال« : ويف لفظ ملسلم 

ملا نزِل برسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم طَفق « ) : ٥(ويف الصحيحني عن عائشة وابن عباس قاال 
لعن اهللا اليهود  : " - وهو كذلك -يطرح مخيصة على وجهه ، فإذا اغتم ا كشفها عن وجهه ، فقال 

  ) .٦" (، حيذر ما صنعوا » قبور أنبيائهم مساجد والنصارى ، اختذوا 
_________  

، ومسلم يف  ) ١٣٩٠: اجلنائز ما جاء يف قرب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ( رواه البخاري يف ) ١(
   ) .١١٨٤: املساجد ومواضع الصالة ( 
ا يتخذون قبور أنبيائهم أال وإن من كان قبلكم كانو: : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ) ٢(

: املساجد ( رواه مسلم يف « وصاحليهم مساجد ، أال فال تتخذوا القبور مساجد ، إين أاكم عن ذلك 
١١٨٨. (   

  .»والنصارى « : من غري لفظة  ) ١١٨٥( ، ومسلم برقم  ) ٤٣٧: الصالة ( رواه البخاري يف ) ٣(
   ) .١١٨٤( مسلم برقم ) ٤(
   ) .٤٣٦ ، ٤٣٥( والتصويب من البخاري برقم  » قال« : يف األصل ) ٥(



 ، ٥٨١٥ - ٤٤٤٤ ، ٤٤٤٣ - ٣٤٥٤ ، ٣٤٥٣ - ٤٣٦ ، ٤٣٥( رواه البخاري برقم ) ٦(
   ) .١١٨٧( ، ومسلم بنحوه برقم » . . . لعنة اهللا على اليهود والنصارى « بلفظ  ) ٥٨١٦

)١/٢٢٢(  

  

بيبة ذكرتا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله أن أم سلمة وأم ح«  عن عائشة - أيضا -ويف الصحيحني 
، وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها ، فقال " مارية : " وسلم كنيسة رأينها بأرض احلبشة يقال هلا 

أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصاحل أو الرجل الصاحل بنوا : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 
  ) .١(»  الصور ، أولئك شرار اخللق عند اهللا على قربه مسجدا ، وصوروا فيه تلك

لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم زائرات القبور واملتخذين عليها « : وعن ابن عباس قال 
  ) .٢(، رواه أهل السنن األربعة » املساجد والسرج 

الصاحل صريح يف فهذا التحذير منه ، واللعن عن مشاة أهل الكتاب يف بناء املسجد على قرب الرجل 
  .النهي عن املشاة 

ويف هذا دليل على احلذر عن جنس أعماهلم ، حيث ال يؤمن يف سائر أعماهلم أن يكون من هذا اجلنس 
.  

مث من املعلوم ما قد ابتلي به كثري من هذه األمة من بناء القبور مساجد ، واختاذ القبور مساجد بال بناء ، 
 فاعله باملستفيض من السنة ، وليس هذا موضع استقصاء ما يف ذلك من وكال األمرين حمرم ، معلون

  .سائر األحاديث واآلثار ، وهلذا كان السلف يبالغون يف املنع 
_________  

الصالة باب هل تنبش قبور مشركي اجلاهلية ويتخذ مكاا مساجد ( رواه البخاري يف صحيحه يف ) ١(
وهو  ) ١٣٤١: اجلنائز بناء املسجد على القرب ( ، ويف  ) ٤٣٤:  ، وباب الصالة يف البيعة ٤٢٧: ؟ 

   ) .١١٨٣ ، ١١٨٢ ، ١١٨١: املساجد ( أقرب لفظ إىل ما ذكره املصنف رمحه اهللا ، ومسلم يف 
،  ) ٢٠٤٥( برقم » الصغرى « ، والنسائي يف  ) ٣٢٣٦( أخرجه أبو داود برقم : ضعيف ) ٢(

ويف سنده . وغريهم  ) ٢٧٣٣( برقم  ) ٣٥٧ص (  مسنده ، والطيالسي يف ) ٣٢٠( والترمذي برقم 
أبو صاحل وهو باذان ، وهو ضعيف عند مجهور النقاد ، ومل يوثقه أحد إال العجلي وحده كما قال : 

، بل كذبه إمساعيل بن أيب خالد واألزدي ، ووصمه بعضهم بالتدليس ، وقال » التهذيب « احلافظ يف 
عند » لعن رسول اهللا زوارات القبور « وقد صح بلفظ . » عيف مدلس ض« : » التقريب « احلافظ يف 

واللفظ له ، وهو حديث  ) ١٥٧٤: اجلنائز ما جاء يف النهي عن زيارة القبور للنساء ( ابن ماجه يف 
قال أبو  ) ١٠٥٦: اجلنائز ما جاء يف كراهية زيارة القبور للنساء ( حسن ، ورواه الترمذي أيضا يف 



وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص . هذا حديث حسن صحيح  : عيسى الترمذي
وقال . النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف زيارة القبور ، فلما رخص دخل يف رخصته الرجال والنساء 

« إمنا اللعن على : قلت . ا هـ . إمنا كره زيارة القبور للنساء لقلة صربهن ، وكثرة جزعهن : بعضهم 
وهي من تكثر من زيارا ، أما من زارت من غري كثرة ؛ لالعتبار واالتعاظ مع الصرب » ارات القبور زو

وقد تقدمت األحاديث الصحيحة اليت فيها لعن . واالحتساب ، فال لعن عليها ، بل تؤجر إن شاء اهللا 
 شر األمور حمدثاا ، «: املتخذين املساجد على القبور ، وأما السرج على القبور فيستدل عليه حبديث 

، وقد ى اهللا  ) ٤٥: املقدمة باب اجتناب البدع واجلدل ( رواه ابن ماجه يف » وكل بدعة ضاللة 
قيل وقالٍ ، وكثرة : وى عن ثالث « : سبحانه عن إضاعة املال ، يف قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم 

، وكذلك عموم املنع عن مشاة  ) ٤٤٨٦: األقضية ( رواه مسلم يف » السؤال ، وإضاعة املال 
   ) .١٣ - ١٢( املشركني ، وقد تقدم شيء من األدلة على ذلك يف املقدمة ص 

)١/٢٢٣(  

  

  السادسة والسبعون
  .اختاذ آثار أنبيائهم مساجد 

كما ورد عن عمر رضي اهللا عنه فإن هذه املسألة من بدع جاهلية الكتابيني ، كانوا يتخذون آثار 
ساجد ، فورثهم اجلاهلون من هذه األمة ، فتراهم يبنون على موضع اختفى به النيب صلى اهللا أنبيائهم م

  .عليه وآله وسلم ، أو وصل قدمه املبارك ، أو تعبد فيه ، فهذا ليس حيمد يف الشريعة ؛ جلره إىل الغلو 
ين تعبد فيه ، وكأثر ويف العراق مواضع كثرية بنوا عليها مبانِي كاملقام الذي زعموا أن الشيخ الكيال

الكف الذي زعم الشيعة أنه أثر كف اإلمام علي ملا وضعه على الصخرة فأَثَّر فيها ، فبنوا عليها مسجدا 
  .، وكعدة أماكن زعموا أن اخلضر رئي فيها ، وال أصل له ، إىل غري ذلك مما ال يستوعبه املقام 

ضورها ، وإن رمي باإلنكار ، وعداوة األشرار ، فينبغي ملن يدعي اإلسالم أن يتجنبها ، وينهى عن ح
  .وكيد املارقني الفجار 

  :ويف املسألة تفصيل ال بأس بذكره 
 وهي األمكنة اليت قاموا فيها أو أقاموا ، أو -أما مقامات األنبياء والصاحلني : " قال شيخ اإلسالم 
  : ذلك قوالن عن العلماء مشهورين  فالذي بلغين يف- لكنهم مل يتخذوها مساجد -عبدوا اهللا سبحانه 

)١/٢٢٤(  

  



النهي عن ذلك ، وكراهته ، وأنه ال يستحب قصد بقعة للعبادة إال أن يكون قصدها للعبادة : أحدمها 
مما جاء به الشرع ، مثل أن يكون النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قصدها للعبادة كما قصد الصالة يف 

 الصالة عند األسطوانة ، وكما تقْصد املساجد للصالة ، ويقصد مقام إبراهيم ، وكما كان يتحرى
  .الصف األول ، وحنو ذلك 

أنه ال بأس باليسري من ذلك ، كما نقل عن ابن عمر أنه كان يتحرى قصد املواضع اليت : القول الثاين 
ها اتفاقا ال سلكها النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ، وإن كان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم سلك

  .قصدا 
أما على حديث ابن : وسئل اإلمام أمحد عن الرجل يأيت هذه املشاهد ، ويذهب إليها ، ترى ذلك ؟ قال 

، وعلى ) ١(أم مكتوم أنه سأل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أن يصلي يف بيته حىت يتخذَ ذلك مصلّى 
 اهللا عليه وآله وسلم وأثره ، فليس بذلك بأس أن يأيت ما كان يفعله ابن عمر ، يتتبع مواضع النيب صلى

  .الرجل املشاهد ، إال أن الناس قد أفرطوا يف هذا جدا ، وأكثروا فيه 
_________  

مل أجده من حديث ابن أم مكتوم ، وإمنا وجدته من حديث عتبان بن مالك عند البخاري يف ) ١(
 ٨٤٠ و٦٦٧( يف مواضع أخرى ، وهي باألرقام و ) ٤٢٥: الصالة املساجد يف البيوت ( صحيحه يف 

   ) .١٤٩٦( وبرقم  ) ١٤٩: اإلميان ( ، ومسلم يف  ) ٥٤٠١ و١١٨٦و 

)١/٢٢٥(  

  

وكذلك نقل عنه أمحد بن القاسم أنه سئل عن الرجل يأيت هذه املشاهد اليت باملدينة وغريها يذهب إليها 
لى اهللا عليه وآله وسلم أن يأتيه ، فيصلي يف أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النيب ص: ؟ فقال 

كان يتتبع مواضع سري النيب صلى اهللا « بيته ، حىت يتخذه مسجدا ، وعلى ما كان يفعل ابن عمر ، 
رأيت النيب صلى اهللا : " عليه وآله وسلم ، حىت إنه رئي يصب يف موضعٍ ماًء ، فسئل عن ذلك ، فقال 

ورخص فيه ، مث قال : قال . أما على هذا فال بأس به : ، قال ) ١(» عليه وآله وسلم يصب هاهنا ماء 
روامها . ولكن قد أفرط الناس جدا ، وأكثروا يف هذا املعىن ، فذكر قرب احلسني وما يفعل الناس عنده : 

  .اخللَّال يف كتاب األدب 
 والصاحلني من غري أن تكون  وهي األمكنة اليت فيها آثار األنبياء-فقد فَصل أبو عبد اهللا يف املشاهد 

 بني القليل الذي ال يتخذونه عيدا ، أو الكثري الذي يتخذونه عيدا كما -مساجد هلم كمواضع باملدينة 
  .تقدم 

  :وهذا التفصيل جمع فيه بني اآلثار وأقوال الصحابة 



_________  
 ) ٢١٣ / ٣(  أعالم النبالء ، والذهيب يف سري ) ٢٣٧ / ٣( ذكر األثر ابن األثري يف أسد الغابة ) ١(

  .وما أثبته من االقتضاء » هنا « ويف األصل 

)١/٢٢٦(  

  

رأيت سامل بن عبد اهللا يتحرى أماكن : " عن موسى بن عقبة قال « فإنه قد روى البخاري يف صحيحه 
 وسلم من الطريق ، ويصلي فيها ، وحيدث أن أباه كان يصلي فيها ، وأنه رأى النيب صلى اهللا عليه وآله

  ) .١(» يصلي يف تلك األمكنة 
  .فهذا كما رخص اإلمام أمحد 

حدثنا األعمش عن « : حدثنا أبو معاوية قال : وأما كراهته ، فقد روى سعيد بن منصور يف سننه قال 
أَلَم تر كَيف فَعلَ { خرجنا معه يف حجة حجها ، فقرأ بنا يف الفجر بـ : املعرور بن سويد عن عمر قال 

يلِ رابِ الْفحبِأَص كشٍ { ، و  ] ١: الفيل [ } بيقُر إِيلَافيف الثانية ، فلما رجع  ] ١: قريش [ } ل ،
مسجد صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه : ما هذا ؟ فقالوا : من حجته رأى الناس ابتدروا املسجد ، فقال 

ذوا آثار أنبيائهم بِيعا ، من عرضت له هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم ، اخت: " وآله وسلم فيه ، فقال 
  ) .٢(» منكم الصالة فيه فَلْيصلِّ ، ومن مل تعرض له الصالة فليمض 

فقد كره عمر اختاذ مصلى النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم عيدا ، وبين أن أهل الكتاب إمنا هلكوا مبثل 
  .وبِيعا هذا ، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ، ويتخذوا كنائس 

_________  
املساجد اليت على طرق املدينة واملواضع اليت صلى فيها النيب صلى اهللا / الصالة ( رواه البخاري يف ) ١(

  .» ويصلي « بدل » فيصلي « : ، وفيه  ) ٤٨٣( عليه وآله وسلم 
 - ١١٨ / ١: باب ما يقرأ يف الصبح يف السفر / كتاب الصالة ( أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ) ٢(

   ) .٤٢ - ٤١ص ( ، وابن وضاح يف البدع والنهي عنها  ) ٢٧٣٤ برقم ١١٩

)١/٢٢٧(  

  

أن عمر بن اخلطاب أمر بقطع الشجرة اليت بويع حتتها النيب صلى اهللا : " وروى حممد بن وضاح وغريه 
  ) .١" (عليه وآله وسلم ؛ ألن الناس كانوا يذهبون حتتها ، فخاف عمر الفتنة عليه 

، وهو الذي جيب ) ٢( ذكره عمر هو احلري بالقبول ، وهو مذهب مجهور الصحابة ، غري ابنه وما



  .العمل به ، ويعول عليه 
_________  

 ) . ٤٣ - ٤٢( ص » البدع والنهي عنها « رواه ابن وضاح يف : » عليهم « لعل الصواب ) ١(
  .مات يسرية مع اختالف بكل ) ٧٤٤ - ٧٤٢ / ٢( اقتضاء الصراط املستقيم 

إمنا أراد ابن عمر رضي اهللا عنهما بفعله االقتداء ال التربك ؛ ألن من تربك بشجرة أو حجر أو ) ٢(
  .غريمها فقد أشرك ، وهي من صفات أهل اجلاهلية 

)١/٢٢٨(  

  

  السابعة والسبعون
  .اختاذ السرج على القبور 

 وسلم من احلديث الذي سبق ذكره من لعن دليل حرمة ذلك ما ورد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله
  ) .١(من يفعل ذلك 

وليتك رأيت ما يوقَد يف ترب أئمة أهل البيت وحنوها من الشموع ، وال سيما يف ليايل رمضان والليايل 
   ] .١٠٤: الكهف [ } وهم يحسبونَ أَنهم يحِسنونَ صنعا { املباركة ، 

_________  
  .ف ، وتقدم الكالم على ذلك يف املسألة اخلامسة والسبعني احلديث ضعي) ١(

)١/٢٢٩(  

  

  الثامنة والسبعون
  .اختاذها أعيادا 

اعلم أن العيد اسم ملا يعود من االجتماع العام على وجه معتاد عائدا ما تعود السنة أو يعود األسبوع أو 
  .الشهر أو حنو ذلك ، فالعيد جيمع أمورا 

  . الفطر ، ويوم اجلمعة يوم عائد كيوم: منها 
  .اجتماع فيه : ومنها 
  .أعمال جتمع ذلك من العبادات أو العادات : ومنها 

  .وقد خيتص العيد مبكان بعينه ، وقد يكون مطلقا 
 درهؤالء مسلمو أهل العراق ، لكل تربة ويل يوم خمصوص جيتمعون فيه للزيارة كزيارة الغدير ، وم



  .الرأس 
  . يوم من أيام األسبوع ، فاجلمعة لفالن ، والسبت لفالن ، والثالثاء لفالن ، وهكذا ومنهم من خص له

، ) ١(ومن ذلك بعض األيام والليايل املباركة كليلة القدر ، وأيام األعياد ، وليلة النصف من شعبان 
  .وغري ذلك ، كل ذلك مما مل يرتل اهللا به من سلطان ، ومن مكايد الشيطان 

_________  
إن اهللا يطَّلع على عباده يف ليلة النصف من شعبان ، « :  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم )١(

حديث حسن ، رواه » فيغفر للمؤمنني ، وميلي للكافرين ، ويدع أهل احلقد حبقدهم حىت يدعوه 
   .١٨٩٨برقم » صحيح اجلامع « ؛ وهو يف » الكبري « الطرباين يف 

)١/٢٣٠(  

  

  والسبعونالتاسعة 
  .الذبح عند القبور 

لَا شرِيك لَه وبِذَلك }{ قُلْ إِنَّ صلَاتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه رب الْعالَمني { : قال اهللا تعاىل 
 نيملسلُ الْما أَوأَنو تر١٦٣ - ١٦٢: [ األنعام } أُم. [   
أنه أخلص هللا صالته : كني الذين يعبدون غري اهللا ، ويذحبون له ، أي أمره اهللا تعاىل أن خيرب املشر

وذبيحته ؛ ألن املشركني يعبدون األصنام ويذحبون هلا ، فأمره اهللا تعاىل مبخالفتهم ، واالحنراف عما هم 
نه ضريا فيه ، واالنقياد بالقصد والنية والعزم على اإلخالص هللا تعاىل ، فمن تقرب لغري اهللا تعاىل ليدفع ع

  .، أو جيلب له خريا ، تعظيما له ، من الكفر االعتقادي والشرك الذي كان عليه األولون 
وسبب مشروعية التسمية ختصيص مثل هذه األمور العظام باإلله احلق املعبود العلَّام ، فإذا قصد بالذبح 

  .غريه كان أوىل باملنع 

)١/٢٣١(  

  

ن استأذنه بالذبح بِبوانةَ ، وأنه قد نذر ذلك ، فقال له صلى وصح يه صلى اهللا عليه وآله وسلم عم« 
فهل كان فيها عيد من أعياد : " ، قال " ال : " ، قال " أكان فيها صنم ؟ : " اهللا عليه وآله وسلم 

  ) .١(أخرج ذلك أبو داود يف سننه . » فأوف بنذرك : " ، قال " ال : " ، قال " املشركني ؟ 
حوم ، وهذا السائل مدب هللا سبحانه وتعاىل وحده ، لكن املكان الذي فيه معبود غري اهللا ، وقد عقَرد م

أو حمل الجتماعهم يصلح مانعا ، فلما علم النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أن ليس هناك شيء من ذلك 



  .شرك أجازه ، ولو علم شيئا مما سأل عنه ملنعه ؛ صيانة حلمى التوحيد ، وقطعا لذريعة ال
دخل اجلنة رجل يف ذباب ، ودخل النار « :  عنه صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال - أيضا -وصح 

مر رجالن على قوم هلم صنم ال : " قال ! " كيف ذلك يا رسول اهللا ؟: " ، قالوا " رجل يف ذباب 
، فخلوا سبيله ، فدخل النار ، قَرب ولو ذبابا ، فقرب ذبابا : جياوزه أحد حىت يقرب له شيئا ، قالوا له 

ما كنت أقرب شيئا ألحد دون اهللا عز وجل ، فضربوا عنقه ، فدخل اجلنة : قرب ، قال : وقالوا لآلخر 
 «.  

_________  
، قال رسول اهللا صلى اهللا  ) ٣٣١٣: األميان والنذور ما يؤمر به من الوفاء والنذر ( يف كتاب ) ١(

هل كان فيها « : ال ، قال : قالوا » ا وثن من أوثان اجلاهلية يعبد ؟ هل كان فيه« : عليه وآله وسلم 
أوف بنذرك ، فإنه ال وفاء « : وآله وسلم : ال ، قال النيب صلى اهللا عليه : قالوا » عيد من أعيادهم ؟ 

  .» لنذر يف معصية اهللا ، وال فيما ال ميلك ابن آدم 

)١/٢٣٢(  

  

ملقرب دخل النار بالسبب الذي مل يقصده ، بل فعله ختلصا من كون ا: ففي هذا احلديث من الفوائد 
  .دخل النار : شرهم ، وأنه كان مسلما ، وإال مل يقل 

  .وفيه ما ينبغي االهتمام به من أعمال القلوب ، اليت هي املقصود األعظم والركن األكرب 
ا ذكروه ، وانظر احلق ، فإن احلق فتأمل يف ذلك ، وانظر إىل فؤادك يف مجيع ما قالوه ، وأَلْقِ مسعك مل

أبلج ، والباطل لَجلَج ، فبالنظر التام إىل ما كان عليه املشركون من تقرم ألوثام ؛ لتقرم إىل اهللا ؛ 
لكوم شفعاء هلم عند اهللا ، وشفاعتهم بسبب أم رسل اهللا أو مالئكة اهللا أو أولياء اهللا ، يتبني لك ما 

  .اهللا املستعان عليه الناس اآلن ، و

)١/٢٣٣(  

  

  الثمانون
  .، وافتخار من كانت حتت يده بذلك ) ١(التبرك بآثار املعظَّمني كدار الندوة 

  ) .٢(» ذهبت املكارم إال التقوى « : فقال ! بعت مكرمة قريش ؟: كما قيل حلكيم بن حزام 
، وزادوا يف الغلو ا على ما كان هذه اخلصلة قد امتدت عروق ضالهلا يف أودية قلوب جهلة املسلمني 

  .عليه جاهلية العرب والكتابيني 



بعت مكرمة قريش ؟ وقد : وال بدع من حكيم بن حزام القريشي األسدي إذا ما رد على من قال له 
  " .ذهبت املكارم إال التقوى : " باعها من معاوية مبائة ألف درهم 

دا مباله غنيا ، أعتق يف اجلاهلية مائة رقبة ، وحملَ على كيف ال وقد كان عاقال سريا ، فاضال تقيا ، سي
مائة بعري ، وحج يف اإلسالم ومعه مائة بدنة قد جللها باحلَبِرة ، وكفها عن أعجازها ، وأهداها ، ووقف 

، وأهدى " عتقاء اهللا عن حكيم بن حزام : " مبائة وصيف بعرفة يف أعناقهم أطواق الفضة منقوش فيها 
  .وهو الذي عاش يف اجلاهلية ستني سنة ، ويف اإلسالم ستني سنة ، وولد يف الكعبة ألف شاة ، 

_________  
« دار بناها قصي بن كالب ، وكانت قريش تأمتر فيها ، حيث كانوا يتيامنون بأمره : دار الندوة ) ١(

عقدون لواء حلرب فما تنكح امرأة ، وال يتزوج رجل من قريش ، وما يتشاورون يف أمر نزل م ، وال ي
قوم من غريهم إال يف داره ، يعقد هلم بعض ولده ، وما تدرع جارية إذا بلغت أن تدرع من قريش إال 
يف داره ، يشق عليها من درعها ، مث تدرعه ، مث ينطلق ا إىل أهلها ، فكان أمره يف قومه من قريش يف 

   ) .١٢٥ / ١(  إسحاق البن هشام خمتصر سرية ابن» حياته ، ومن بعد موته ، كالدين املتبع 
، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد  ) ٣٠٧٣( برقم  ) ١٨٦ / ٣( أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ) ٢(
  .» رواه الطرباين بإسنادين أحدمها حسن «  ) : ٣٨٤ / ٩( 

)١/٢٣٤(  

  

  احلادية والثمانون
  .الفخز باألحساب
  الثانية والثمانون
  .اءاالستسقاء باألنو
  الثالثة والثمانون

  .الطعن يف األنساب 
  الرابعة والثمانون

  .النياحة 
هذه املسائل األربع دليل بطالا حديث واحد ، وهو ما رواه البخاري ومسلم ، واللفظ ملسلم ، : أقول 

 أربع يف أميت من أمر« ) : ١(أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال : بسنده إىل أيب مالك األشعري 
] والنياحة [ الفخر يف األحساب ، والطعن يف األنساب ، واالستسقاء بالنجوم ، : اجلاهلية ال يتركون 

 إذا مل تتب قبل موا تقام يوم القيامة وعليها سربال من -النائحة :  أو قال -الناحبة : " ] قال [ ، و " 



  ) .٢(» قطران ، ودرع من جرب 
  .فاخر اآلباء افتخارهم مب: الفخر يف األحساب 
إدخاهلم العيب يف أنساب الناس ؛ حتقريا آلبائهم ، وتفضيال آلباء أنفسهم على : والطعن يف األنساب 

  .آباء غريهم 
اعتقادهم نزول املطر بسقوط جنم يف املغرب مع الفجر ، وطلوع آخر يقابله من : واالستسقاء بالنجوم 

[ } وتجعلُونَ رِزقَكُم أَنكُم تكَذِّبونَ { :  كذا ، وقال تعاىل مطرنا بِنوء: املشرق ، فقد كانوا يقولون 
   ] .٨٢: الواقعة 

  .وهذا مفصل يف كتب األنواء مبا ال مزيد عليه 
_________  

  .والتصويب من صحيح مسلم ) أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم حدثه قال : ( يف األصل ) ١(
) النائحة : والناحبة أو قال : ( وما بني معكوفتني منه ، وقوله  ) ٢١٦٠ : كتاب اجلنائز( مسلم يف ) ٢(

  .احلديث » . . . النائحة إذا مل تتب « : وقال : ليست يف مسلم على الشك ، وإمنا 

)١/٢٣٥(  

  

أن اهللا تعاىل جيازيها بلباس من قطران ؛ ألا " : وعليها سربال من قطران : " ومعىن قوله يف النائحة 
  .انت تلبس الثياب السود ك

يسلَّط على أعضائها اجلرب واحلكةُ ، حيث يغطي بدا تغطية الدرع : يعين " درع من جرب : " وقوله 
  . ؛ ألا كانت جترح بكلماا احملرقة قلوب ذوي املصيبات - وهو القميص -

  .ديئة فهذا احلديث دل على بطالن ما كان عليه أهل اجلاهلية من هذه اخلصال الر
اليوم من هذه األمة جتاوزوا فيها أسالفهم ، وزادوا يف الطنبور نغمات ، فتراهم يفتخرون ) ١(ووراثُهم 

جدي العامل : كان جدي الشيخ الفالين ، وهذا يقول : مبزايا آبائهم وهم مبراحل عنهم ، فهذا يقول 
  .الرباين ، إىل غري ذلك 

  . إن آباء فالن مل يكونوا من العترة الطاهرة :وكذلك الطعن يف األنساب ، فهذا يقول 
  .وكذلك االستسقاء باألنواء ، ومل يعتقد كثري من الناس أن ما كان من فعل رب األرض والسماء 

_________  
  .ولعل الصواب ما أثبته » وورثهم « : يف األصل ) ١(

)١/٢٣٦(  

  



ل األعمال ، وسبب الوصول إىل وهكذا النوح على األموات ، فقد اختذه كثري من الناس من أفض
مرضاة ذي اجلالل ، ال سيما من اختذ املآمت احلسينية يف كل عام ، فهناك من البدع ما تكل عن نقله 
ألسنة األقالم ، والويل كل الويل ملن أنكر شيئا من ذلك ، فإم يوردونه موارد العطب واملهالك ، 

  .واألمر هللا ، وال حول وال قوة إال باهللا

)١/٢٣٧(  

  

  اخلامسة والثمانون
  .تعيري الرجل بفعل غريه ، ال سيما أبوه وأمه 
  .» أَعيرته بأمه ؟ إنك امرؤ فيك جاهلية « : فخالفهم صلى اهللا عليه وآله وسلم ، وقال 
املعاصي من أمر اجلاهلية ، وال يكفر صاحبها بارتكاا إال " واحلديث يف صحيح اإلمام البخاري يف باب 

، وقول اهللا تعاىل يف سورة » إنك امرؤ فيك جاهلية « : رك لقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بالش
  .} إِنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُء {  ] : ٤٨" [ النساء " 

حدثنا شعبة : حدثنا سليمان بن حرب ، قال " « : وهذا الباب يف كتاب اإلميان من صحيحه ، مث قال 
، وعليه حلَّة وعلى غالمه حلَّة ، فسألته عن ) ١(لقيت أبا ذر بالربذة : عن واصل عن املعرور ، قال 

يا أبا ذر ، : " إين ساببت رجال ، فعريته بأمه ، فقال يل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم : " ذلك ، فقال 
حتت أيديكم ، فمن ] تعاىل [  امرؤ فيك جاهلية ، إخوانكم خولُكُم ، جعلهم اهللا إنك! أعريته بأمه ؟

كان أخوه حتت يده فليطعمه مما يأكل ، وليلبسه مما يلبس ، وال تكلفوهم ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم 
  ) .٢. (» فأعينوهم 

_________  
   ) .٤٣ / ٣( لدان لياقوت احلموي معجم الب: انظر . قرية من قرى املدينة النبوية : الربذة ) ١(
   ) .٣٠( صحيح البخاري برقم ) ٢(

)١/٢٣٨(  

  

وقد أطنب شراح احلديث يف شرحه ، وليس هذا موضع استقصائه ، واملقصود منه أن تعيري الرجل بفعل 
وى فإن أبا ذر رضي اهللا تعاىل عنه قبل بلوغه املرتبة القص« غريه ليس من شأن كامل اإلميان واملعرفة ، 

، فلما شكا بالل إىل رسول " يا ابن السوداء : " من املعرفة تساب هو وبالل احلبشي املؤذن ، فقال له 
: ، قال " نعم : " ، قال ! " شتمت بالال ، وعريته بسواد أمه ؟: " اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال له 



ال أرفع : " ذر خده على التراب ، مث قال ، فألقى أبو " حسبت أنه بقي فيك شيء من كبر اجلاهلية " 
  .» خدي حىت يطأ بالل خدي بقدمه 

 قد كثرت فيهم خصال اجلاهلية ، فتراهم يعريون أهل البلد كلهم مبا صدر - واألمر هللا -والناس اليوم 
  !عن واحد منهم ، فأين ذلك من خصال اجلاهلية ؟

)١/٢٣٩(  

  

  السادسة والثمانون
  .ت االفتخار بوالية البي

  .} مستكْبِرِين بِه سامرا تهجرونَ { : فذمهم اهللا تعاىل بقوله 
قَد كَانت آياتي تتلَى علَيكُم فَكُنتم علَى { : وهذه اآلية يف سورة املؤمنني ، وهي بتمامها قوله تعاىل 

   ] .٦٧ - ٦٦: املؤمنون [ } رونَ مستكْبِرِين بِه سامرا تهج}{ أَعقَابِكُم تنكصونَ 
  :ومعىن اآلية على ما يف التفسري 

 } كُملَيلَى عتي تاتآي تكَان ونَ { : تعليل لقوله قبل } قَدرصنا لَا تنم كُمإِن مووا الْيأَرجدعوا : أي } لَا ت
بتم أمرا عظيما ، وإمثا كبريا ، وهو الصراخ ، فإنه ال مينعكم منا ، وال ينفعكم عندنا ، فقد ارتك
: أي } علَى أَعقَابِكُم تنكصونَ { : التكذيب باآليات ، فال يدفعه الصراخ ، فكنتم عند تالوا 

الرجوع ، : معرضون عن مساعها أشد اإلعراض ، فضال عن تصديقها والعمل ا ، والنكوص 
رجوعه يف طريق األول كما : شخص على عقبه مجع عقب وهو مؤخر الرجل ، ورجوع ال: واألعقاب 

  .رجع عوده على بدئه : يقال 

)١/٢٤٠(  

  

 } بِه كْبِرِينتسمع أنه مل جير ذكر اشتهار : أي } م ، ذا اإلضمار َغوبالبيت احلرام ، والباء للسببية وس
  .استبكارهم ، وافتخارهم بأم خدام البيت وقُوامه 

تسرون بذكر القرآن ، والطعن فيه ، وذلك أم كانوا جيتمعون حول البيت يسمرون  : أي} سامرا { 
  .، وكانت عامة مسرهم ذكر القرآن ، وتسميته سحرا أو شعرا 

:  مبعىن القطع والترك ، واجلملة يف موضع احلال ، أي - فتح فسكون -من اهلجر } تهجرونَ { و 
له ، وجاء اهلجر ) به ( اهللا عليه وآله وسلم على تقدير عود الضمري تاركني احلق والقرآن أو النيب صلى 

ذون يف شأن القرآن أو النيب صلى اهللا عليه وآله : مبعىن اهلذيان ، وجوز أن يكون املعىن عليه ، أي 



 وهو الكالم - بضم فسكون -وسلم أو أصحابه ، أو ما يعم مجيع ذلك ، وجيوز أن يكون من اهلجر 
   .القبيح

 أنه احلق - مبا فيه من وجوه اإلعجاز -ليعلموا } أَفَلَم يدبروا الْقَولَ { : فأنكر اهللا تعاىل عليهم بقوله 
  .إخل . . بل جاءهم : أي } أَم جاَءهم ما لَم يأْت آباَءهم الْأَولني { من رم ، فيؤمنوا به 

)١/٢٤١(  

  

 حال - اليوم -ية التكرب بسبب الرئاسة على املواضع املقدسة ، كما هو واملقصود أن من خصال اجلاهل
كثري ممن يدعي الشرف بسبب ذلك ، فمنهم من ادعى الشرف على املسلمني بسبب رئاسته على مكة 

واملدينة ، ومنهم من ادعاه بسبب الرئاسة يف املشاهد أو مقامات الصاحلني ، وهؤالء الذين يدعون 
 القادر الْجِيلي يف بغداد يدعون الشرف بسبب رئاستهم على قرب عبد القادر ، انتسام إىل عبد

واستيالئهم على النذور والصدقات والذبائح والقرابني الشركية ، اليت يتعبدها جهلة املسلمني من اهلنود 
ذلك واألكراد وحنوهم ، وهم أفسق خلق اهللا ، وأدنؤهم نفسا ، وأرذل خلق اهللا مسلكا ، فما يفيدهم 
عند اهللا شيئا ، وما ينجيهم من مقت اهللا وعذابه ، وإن ظن م العوام ما ظنوا ، فهم عند اهللا وعند 

  .عباده الصاحلني أحقر من الذر ، وأبعد عن رمحته يوم القيامة 

)١/٢٤٢(  

  

  السابعة والثمانون
  .االفتخار بكوم من ذرية األنبياء عليهم السالم 

تلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم ولَا تسأَلُونَ عما كَانوا { : فرد اهللا عليهم بقوله 
   ] .١٤١: البقرة [ } يعملُونَ 

  :وتفسريها " البقرة " هذه اآلية يف آخر اجلزء األول من سورة 
 } لَتخ ةٌ قَدأُم لْك{ : لسالم وأوالده يف قوله اإلشارة إىل إبراهيم عليه ا: } ت لَّةم نع غَبري نمو

 نيحالالص نلَم ةري الْآخف هإِنا ويني الدف اهنطَفَياص لَقَدو هفْسن هفس نإِلَّا م يماهر١٣٠: البقرة [ } إِب [ 
  .إخل . . . 

مبعىن قصد ، وسميت كل مجاعة جيمعهم " أَم " عة ، من  اجلما- هنا -واألمة أتت ملعان ، واملراد ا 
  .إما دين واحد ، أو زمان واحد ، أو مكان بذلك ؛ ألم يؤم بعضهم بعضا ، ويقصده : أمر ما 
  .املضي ، وأصله االنفراد : واخللو 



)١/٢٤٣(  

  

 } متبا كَسم لَكُمو تبا كَسا مكم إليهم ال يوجب انتفاعكم بأعماهلم ، وإمنا أن انتساب: ، واملعىن } لَه
يا معشر قريش إن أوىل الناس « : تنتفعون مبوافقتهم واتباعهم ، كما قال صلى اهللا عليه وآله وسلم 

املتقون ، فكونوا بسبيل من ذلك فانظروا أن ال يلقاين الناس حيملون األعمال ، وتلقوين بالدنيا ، : بالنيب 
  .» فأصد عنكم بوجهي 

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ { : وهذا احلديث مبعىن قوله تعاىل 
 قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعت١٣: احلجرات [ } ل. [   

  .ال تؤاخذون بسيئام ، كما ال تثابون حبسنام } كَانوا يعملُونَ ولَا تسأَلُونَ عما { : ومعىن قوله 

)١/٢٤٤(  

  

أنا : وهذه اخلصلة موجودة اليوم يف كثري من املسلمني ، ورأس ماهلم االفتخار باآلباء ، فمنهم من يقول 
أنا : من يقول أنا من ذرية أمحد الرفاعي ، ومنهم : من ذرية عبد القادر الكيالين ، ومنهم من يقول 

أنا علوي أو حسين أو حسيين ، وال فضيلة : أنا عمري ، ومنهم من يقول : بكري ، ومنهم من يقول 
[ } إِلَّا من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍ }{ يوم لَا ينفَع مالٌ ولَا بنونَ { هلم وال تقوى ، وكل ذلك ال ينفعهم 

يا فاطمة بنت حممد ، « : لى اهللا عليه وآله وسلم يقول لفاطمة ، ورسول ص ] ٨٩ - ٨٨: الشعراء 
  ) .١(» ال أغين عنك من اهللا شيئا 

 إال أكل أموال الناس بالباطل ، ويف - وهم عارون عن كل فضيلة -وما قَصد أولئك املفتخرين بآبائهم 
  " .كن عصاميا ، وال تكن عظاميا : " املثل 
  

  ليس الفىت من يقول كان أيب... إن الفىت من يقول ها أنا ذا 
  

  :وهللا در من قال يرد على املفتخر بذلك 
  

  يباهينا بأسالف عظام... أقول ملن غدا يف كل يوم 
  بأن الكلب يقنع بالعظام... أتقنع بالعظام وأنت تدري 

  
  :وقال آخر 



  
  فخار الذي يبغي الفخار بنفسه... وما الفخر بالعظم الرميم وإمنا 

_________  
 ) ٤٧٧١( وبرقم  ) ٢٧٥٣الوصايا هل يدخل النساء والولد يف األقارب ؟ ( رواه البخاري يف ) ١(

، » يا فاطمة بنت حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم سليين من مايل ، ال أغين عنك من اهللا شيئا « : بلفظ 
 ال أغين عنك من اهللا يا فاطمة بنت رسول اهللا سليين ما شئت ،« : بلفظ  ) ٥٠٤: اإلميان ( ومسلم يف 

  .» شيئا 

)١/٢٤٥(  

  

  الثامنة والثمانون
  .االفتخار بالصنائع كما افتخر أهل الرحلتني على أهل احلَرث 

رحلة الشتاء إىل اليمن ، ورحلة الصيف إىل الشام ، وهي عادة كانت لقريش ، كما : يريد بالرحلتني 
  .ذكر يف سورة اإليالف 

جر أن يفتخر بتجارته على أهل احلرث ، وال أهل كل حرفة على احملترفني واملقصود أنه ال ينبغي للتا
حبرفة أخرى ، فإن كل ذلك من املكاسب الدنيوية اليت يتوصل ا إىل عبادة اهللا ، وطاعته ، وامتثال 

  .أوامره ، واجتناب نواهيه ، ليتوصل بذلك إىل النجاة األبدية ، وهي مدار الفخر 
فكله ظل زائل ونعيم غري مقيم ، فال ينبغي للعاقل أن يفخر بزخارف الدنيا الدنيئة ، وأما ما سوى ذلك 
  .وال يعلم مىت يفارقها 

  .نسأله تعاىل التوفيق ، والعمل الصاحل الذي يرضيه 

)١/٢٤٦(  

  

  التاسعة والثمانون
  .عظمة الدنيا يف قلوم 

  .} لٍ من الْقَريتينِ عظيمٍ لَولَا نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَى رج{ : كقوهلم 
ولَما { : من خصال اجلاهلية مراعاة الدنيا ، وعظمتها يف قلوم ، كما حكى اهللا عنهم ذلك بقوله : أي 

لٍ من الْقَريتينِ وقَالُوا لَولَا نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَى رج}{ جاَءهم الْحق قَالُوا هذَا سحر وإِنا بِه كَافرونَ 
أَهم يقِْسمونَ رحمةَ ربك نحن قَسمنا بينهم معيشتهم في الْحياة الدنيا ورفَعنا بعضهم فَوق }{ عظيمٍ 



م ريخ كبةُ رمحرا ورِيخا سضعب مهضعذَ بختيل اتجرضٍ دعونَ بعمجا ي٣٢ - ٣٠: الزخرف [ } م 
. [  

وقَالُوا لَولَا نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَى { : ، وموضع االستشهاد فيها قوله " الزخرف " هذه اآلية يف سورة 
  .} رجلٍ من الْقَريتينِ عظيمٍ 

  .مكة والطائف : املراد من القريتني 

)١/٢٤٧(  

  

حبيب بن عمرو : الوليد بن املغرية املخزومي ، والذي من الطائف : لذي من مكة ا: " قال ابن عباس 
رحيانة قريش " بن عمري الثقفي ، وكل منهما كان عظيما ، ذا جاه ومال ، وكان الوليد بن املغرية يسمى 

 لو كان ما يقول حممد حقا لرتل علي أو على أيب مسعود ، يعين عروة بن مسعود ،: ، وكان يقول " 
  ) .١" (وكان يكىن بذلك 

وهذا باب آخر من إنكارهم للنبوة ، وذلك أم أنكروا أوال أن يكون النيب بشرا ، مث ملا بكِّتوا بتكرير 
احلجج ، ومل يبق عندهم تصور رواج لذلك ، جاؤوا باإلنكار من وجه آخر ، فحكموا على اهللا سبحانه 

  .أن يكون الرسول أحد هذين 
ذكر له على وجه االستهانة ؛ ألم مل يقولوا هذه املقالة تسليما ، بل إنكارا ، : } لَ هذَا نز{ : وقوهلم 

  .هذا الكذب الذي يدعيه لو كان حقا لكان احلقيق به رجل من القريتني عظيم : كأنه قيل 
التحلي وهذا منهم جلهلهم بأن رتبة الرسالة إمنا تستدعي عظيم النفس بالتخلي عن الرذائل الدنية ، و

  .بالكماالت والفضائل القدسية ، دون التزخرف بالزخارف الدنيوية 
، وفيه جتهيل وتعجيب من حتكمهم برتول } أَهم يقِْسمونَ رحمةَ ربك { : فأنكر سبحانه عليهم بقوله 

  .القرآن العظيم على من أرادوا 
_________  

!  أينزل على حممد وأترك وأنا كبري قريش وسيدها ؟:ذكر ابن إسحاق الوليد بن املغرية حيث قال ) ١(
 / ١( » السرية « . فنحن عظيما القريتني ! ويترك أبو مسعود عمرو بن عمرو الثقفي سيد ثقيف ؟

   ) .١٦٩ص ( » الدالئل « معلقا ، وقد وصله أبو نعيم يف  ) ٤٨٧

)١/٢٤٨(  

  



قسمة تقتضيها مشيئتنا املبنية على احلكم واملصاحل ، } حياة الدنيا نحن قَسمنا بينهم معيشتهم في الْ{ 
  .ومل نفوض أمرها إليهم ، علما منا بعجزهم عن تدبريها بالكلية 

  .يف الرزق وسائر مبادئ العيش } ورفَعنا بعضهم فَوق بعضٍ { 
 } اتجرحلكمة ، فمن ضعيف وقوي ، وغين وفقري ، متفاوتة حبسب القرب والبعد حسبما تقتضيه ا} د

  .وخادم وخمدوم ، وحاكم وحمكوم 
ليستعمل بعضهم بعضا يف مصاحلهم ، ويستخدموهم يف مهنهم ، : } ليتخذَ بعضهم بعضا سخرِيا { 

ع عليه ويسخروهم يف أشغاهلم ، حىت يتعايشوا ، ويترافدوا ، ويصلوا إىل مرافقهم ، ال لكمال يف الْمسو
، وال لنقص يف الْمقَتر عليه ، ولو فوضنا ذلك إىل تدبريهم لضاعوا وهلكوا ، فإذا كانوا يف تدبري 

ذه احلالة ، فما ظنهم ) ١(خويصة أمرهم ، وما يصلحهم من متاع الدنيا الدنية وهو على طرف الثُّمام 
هو أبعد من مناط العيوق ، ومن أين هلم البحث يف بأنفسهم يف تدبري أنفسهم ، ويف تدبري أمر الدين ، و
  .أمر النبوة ، والتخري هلا من يصلح هلا ، ويقوم بأمرها 

_________  
 مع سهولة هذا األمر الذي يشابه يف -مجع مثامة وثُمة ، وهي شجرة ضعيفة ، فإذا كانوا : الثمام ) ١(

  !. هو أشد منه ، وهو أمر النبوة ؟ فإم ال يستطيعونه ، فكيف مبا-ضعفه هذه الشجرة 

)١/٢٤٩(  

  

إخل ما يزهد يف االنكباب على طلب الدنيا ، ويعني على التوكل . . } نحن قَسمنا { : ويف قوله تعاىل 
  .على اهللا عز وجل ، واالنقطاع إليه جل جالله 

  
 بِرتا وباحلق نزل" ... حنن قسمنا بينهم " فَاعتلقه حق  

  
 }رونَ وعمجا يمم ريخ كبةُ رمالنبوة وما يتبعها من سعادة الدارين خري مما جيمعونه من حطام : أي } ح

  .الدنيا الدنية ، فالعظيم من رزِق تلك الرمحة دون ذلك احلطام الدينء الفاين 
خصلة ، فتراهم ال وأنت تعلم أن كثريا من الناس اليوم على ما كان عليه أهل اجلاهلية يف هذه الْ

  .يعتربون العلم إذا كان صاحبه فقري احلال ، وينظرون إىل الغين ، ويعتربون أقواله 
  :وهللا در من قال 

  
  ل وجهل غطى عليه النعيم... رب حلم أضاعه عدم املا 



)١/٢٥٠(  

  

  التسعون
  .ازدراء الفقراء 

  .} ربهم بِالْغداة والْعشي يرِيدونَ وجهه ولَا تطْرد الَّذين يدعونَ { : فأنزل سبحانه قوله 
وأَنذر { : ، وبيان معناها يتعلق مبا قبلها ، وهو قوله تعاىل " األنعام " هذه اآلية يف أوائل سورة : أقول 

يلو ونِهد نم ملَه سلَي هِمبوا إِلَى ررشحافُونَ أَنْ يخي ينالَّذ قُونَ بِهتي ملَّهلَع يعفلَا شو  }{ دطْرلَا تو
 ابِكسح نا ممٍء ويش نم ابِهِمسح نم كلَيا عم ههجونَ ورِيدي يشالْعو اةدبِالْغ مهبونَ رعدي ينالَّذ

   ] .٥٢ - ٥١: األنعام [ } لمني علَيهِم من شيٍء فَتطْردهم فَتكُونَ من الظَّا
فلما أُمر النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بإنذار املذكورين لعلهم ينتظمون يف سلك املتقني نهِي عن كون 

  .ذلك حبيث يؤدي إىل طردهم 
  .ويفْهم من بعض الروايات أن اآليتني نزلتا معا ، وال يفهم ذلك من البعض اآلخر 

)١/٢٥١(  

  

مر املأل من قريش « : وغريمها عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال ) ١(رج اإلمام أمحد والطرباين فقد أخ
على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وعنده صهيب وعمار وبالل وخباب وحنوهم من ضعفاء املسلمني 

،  ] ٥٣: األنعام [ } لَيهِم من بينِنا أَهؤلَاِء من اللَّه ع{ ! يا حممد ، رضيت هؤالء من قومك : ، فقالوا 
: فأنزل اهللا تعاىل فيهم القرآن . اطردهم عنك ، فلعلك إن طردم أن نتبعك ! أحنن نكون تبعا هلؤالء ؟

 } بِه رذأَن{ : إىل قوله سبحانه } و نيمالظَّال نكُونَ مفَت{ «.  
_________  

   ) .٢٦٨ / ١٠(  والطرباين يف املعجم الكبري ، ) ٤٢٠ / ١( أمحد يف مسنده ) ١(

)١/٢٥٢(  

  

جاء األقرع بن « : وغريهم عن خباب قال " الدالئل " وأبو الشيخ والبيهقي يف ) ١(وأخرج ابن جرير 
حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري ، فوجدا النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قاعدا مع بالل 

 ضعفاء من املؤمنني ، فلما رأوهم حوله حقَروهم ، فأتوه ، فخلَوا به ، وصهيب وعمار وخباب يف أناس



حنب أن جتعل لنا منك جملسا تعرف لنا العرب به فضلنا ، فإن وفود العرب تأتيك ، فنستحيي : فقالوا 
ئت ، أن ترانا قعودا مع هؤالء الْأَعبد ، فإذا حنن جئناك فأقمهم عنا ، فإذا حنن فرغنا فاقعد معهم إن ش

 وحنن قعود -فاكتب لنا عليك بذلك كتابا ، فدعا بالصحيفة ، ودعا عليا ليكتب : نعم ، قالوا : قال 
{ : إخل ، مث دعانا ، فأتيناه وهو يقول . . } ولَا تطْرد الَّذين { :  إذ نزل جربيل ذه اآلية -يف ناحية 

 فِْسهلَى نع كُمبر بكَت كُملَيع لَامةَ سمحفكنا نقعد معه ، فإذا أراد أن يقوم  ] ٥٤: األنعام [ } الر ،
واصبِر نفْسك مع الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي يرِيدونَ وجهه { : قام وتركنا ، فأنزل اهللا تعاىل 

يةَ الْحزِين رِيدت مهنع اكنيع دعلَا تونم عطلَا تا وينالد اة  
_________  

  ) .٢٠١ / ٧( يف تفسريه ) ١(

)١/٢٥٣(  

  

، فكان رسول اهللا صلى اهللا  ] ٢٨: الكهف [ } أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذكْرِنا واتبع هواه وكَانَ أَمره فُرطًا 
  .» فيها قمنا وتركناه حىت يقوم عليه وآله وسلم يقعد معنا ، فإذا بلغ الساعة اليت يقوم 

)١/٢٥٤(  

  

مشى عتبة وشيبة ابنا ربيعة ، وقُرظَة بن عبد عمرو بن : " وأخرج ابن املنذر وغريه عن عكرمة قال 
نوفل ، واحلارث بن عامر بن نوفل ، ومطعم بن عدي يف أشراف الكفار من عبد مناف إىل أيب طالب ، 

الء األعبد واحللفاء كان أعظم له يف صدورنا ، وأطوع له عندنا ، لو أن ابن أخيك طرد عنا هؤ: فقالوا 
وأدىن التباعنا إياه وتصديقه ، فذكر ذلك أبو طالب للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ، فقال عمر بن 

لو فعلت يا رسول اهللا حىت ننظر ما يريدون بقوهلم ، وما يصريون إليه من أمرهم ، فأنزل اهللا : اخلطاب 
، وكانوا } أَلَيس اللَّه بِأَعلَم بِالشاكرِين { : إىل قوله سبحانه } وأَنذر بِه الَّذين يخافُونَ { : نه سبحا

ابن مسعود واملقداد بن عمرو : بالال وعمار بن ياسر وساملا موىل حذيفة وصبيحا موىل أسيد ، واحللفاء 
عمرو ومرثد بن أيب مرثد وأشباههم ، ونزل يف أئمة الكفر وواقد بن عبد اهللا احلنظلي وعمرو بن عبد 

، فلما نزلت أقبل عمر  ] ٥٣: األنعام [ } وكَذَلك فَتنا بعضهم بِبعضٍ { : من قريش واملوايل واحللفاء 
   ]٥٤:  األنعام [} وإِذَا جاَءك الَّذين يؤمنونَ بِآياتنا { : فاعتذر من مقالته ، فأنزل اهللا تعاىل 

)١/٢٥٥(  



  

.  
مجلة معترضة بني النهي وجوابه ، تقريرا له ، ودفعا ملا : } ما علَيك من حسابِهِم من شيٍء { : وقوله 

: عسى أن يتوهم كونه مسوغا لطرد املتقني من أقاويل الطاعنني يف دينهم ، كدأْب قوم نوح حيث قالوا 
 }بات اكرا نمأْيِ والر يادا بلُناذأَر مه ينإِلَّا الَّذ كما عليك شيء ما من : ، واملعىن  ] ٢٧: هود [ } ع

حساب إميام وأعماهلم الباطنة ، كما يقوله املشركون ، حىت تتصدى له ، وتبين على ذلك ما تراه من 
إىل ظواهر األمور ، وإجراء  النظر - حسبما هو شأن منصب الرسالة -األحكام ، وإمنا وظيفتك 

األحكام على موجبها ، وتفويض البواطن وحساا إىل اللطيف اخلبري ، وظواهر هؤالء دعاء رم 
  .بالغداة والعشي 

من فقرهم ، واملراد ال : ، أي ) ١(وروِي عن ابن زيد أن املعىن ما عليك من شيء من حساب رزقهم 
  .ى ما أراده املشركون منك فيهم يضرك فقرهم شيئا ليصح لك اإلقدام عل

_________  
   ) .١٦٠ / ٧( روح املعاين ) ١(

)١/٢٥٦(  

  

 مع أن اجلواب قد مت -عطف على ما قبله ، وجيء به } وما من حسابِك علَيهِم من شيٍء { : وقوله 
ه أصال ، وهو كون انتفاء  مبالغة يف بيان كون انتفاء حسام عليه ينظمه يف سلك ما ال شبهة في-بذلك 

  :حسابه صلى اهللا عليه وآله وسلم عليهم ، فهو على طريقة قوله سبحانه 
  .، يف رأي  ] ٣٤: األعراف [ } فَإِذَا جاَء أَجلُهم لَا يستأْخرونَ ساعةً ولَا يستقْدمونَ { 

[ } ولَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى { إن اجلملتني يف معىن مجلة واحدة يؤدي مؤدى : " وقال الزخمشري 
) ١(ال تؤاخذ أنت وال هم حبساب صاحبه ، وحينئذ ال بد من اجلملتني : ، كأنه قيل  ] ١١٥: اإلسراء 

  ) .٢" (، وتعقِّب بأنه غري حقيق جباللة الترتيل 
  .جواب للنهي } فَتكُونَ من الظَّالمني { : وقوله 

_________  
   ) .١٧ / ٢( كشاف للزخمشري املعتزيل ال) ١(
   ) .١٣٨ - ١٣٧ / ٤( البحر احمليط : انظر ) ٢(

)١/٢٥٧(  



  

  احلادية والتسعون
  .عدم اإلميان مبالئكة اهللا وكتبه ورسله واليوم اآلخر 

  .والكالم على ذلك مفصل يف التفسري وكتب احلديث والعقائد 
 زعم الَّذين كَفَروا أَنْ لَن يبعثُوا قُلْ بلَى وربي لَتبعثُن ثُم {: واآليات يف ذلك كثرية ، منها قوله تعاىل 
 ِسريي لَى اللَّهع كذَلو ملْتما عنَّ بِمؤبن٧: التغابن [ } لَت. [   

  :ومن الشعر اجلاهلي يف إنكار البعث والنشور 
  

  ين بالسناممن الشيزى تز... وماذا بالقليب قليب بدر 
  من القينات والشرب الكرام... وماذا بالقليب قليب بدر 
  فهل يل بعد قومي من سالم... حتيينا السالمة أم بكر 

  )١(وكيف حياة أصداء وهام ... حيدثنا الرسول بأن سنحيا 
  

  :وقال آخر 
  

  حديث خرافة يا أم عمرو... حياة مث موت مث نشر 
  

أَوآباؤنا }{ أَئذَا متنا وكُنا ترابا وعظَاما أَئنا لَمبعوثُونَ { : تعاىل ومن اآليات الدالة على ذلك قوله 
   ] .١٧ - ١٦: [ الصافات [ } الْأَولُونَ 

  ) .٢(وقد تكلمنا على معتقدات اجلاهلية وأديام يف غري هذا املوضع 
_________  

أم بكر ، :  اهللا عنه تزوج امرأة من كلب يقال هلا أن أبا بكر رضي: عن عائشة رضي اهللا عنها ) ١(
« : فلما هاجر أبو بكر طلقها فتزوجها ابن عمها هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة رثى كفار قريش 

مناقب األنصار هجرة النيب صلى اهللا عليه وآله ( األبيات ، رواه البخاري يف » . . . وماذا بالقليب 
   ) .٣٩٢١: ة وسلم وأصحابه إىل املدين

  .» بلوغ األرب يف أحوال العرب « وذلك يف كتابه ) ٢(

)١/٢٥٨(  

  



  الثانية والتسعون
  .اإلميان بالْجِبت والطاغوت ، وتفضيل دين املشركني على دين املسلمني 

 والطَّاغُوت ويقُولُونَ للَّذين أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتوا نصيبا من الْكتابِ يؤمنونَ بِالْجِبت{ : قال تعاىل 
   ] .٥١: النساء [ } كَفَروا هؤلَاِء أَهدى من الَّذين آمنوا سبِيلًا 

  ) .١(وقد تقدم الكالم على ذلك مفصال 
أنتم أهدى من املسلمني ، وما عندكم :  أن جهلَةَ الكتابيني كانوا يقولون للمشركني - هنا -واملقصود 

  .ا عليه حممد وأصحابه خري مم
إن دعاة أهل القبور والغالة خري ممن مينع عن : وترى املتصوفة والغالة اليوم على هذا املنهج ، يقولون 

  .ذلك من أهل التوحيد وحفَّاظ السنة 
_________  

   ) .٩٧ - ٩٦ص ) ( ١(

)١/٢٥٩(  

  

  الثالثة والتسعون
  .كتمان احلق مع العلم به 
ن أحبار بين إسرائيل من اليهود والنصارى ، فقد كتموا ما ورد يف كتبهم من كما حكى اهللا ذلك ع

  .البشائر احملمدية ، وهم يعلمون بورودها وذكرها يف كتبهم 
لشيخ اإلسالم ، فعليك به ، فإنه كتاب مل ) ١" (اجلواب الصحيح " والكالم على هذا الباب مفصل يف 

  .يؤلف مثله 
_________  

)٣٢٢ - ٢٦٣ / ٣) ( ١. (   

)١/٢٦٠(  

  

  الرابعة والتسعون
  .القول على اهللا بال علم 

  .وهو أساس كل فساد وأصل الضالل 
وأكثر الناس حظا من هذه اخلصلة اجلاهلية مبتدعة املتكلمني ، فقد تكلموا يف الصفات اإلهلية مبا مل ينزِل 



أساس : " فعله الرازي يف كتابه اهللا به من سلطان ، وأولوا نصوص الشريعة مبا واه أنفسهم ، كما 
  " .التقديس 

وجزى اهللا شيخ اإلسالم خريا ، فقد رد عليه ، ونقض أساسه ، وسجل ضالله وجهله ، وضيق أنفاسه 
)١ ( ، } ضالْأَر تدضٍ لَفَسعبِب مهضعب اسالن اللَّه فْعلَا دلَو٢٥١: البقرة [ } و. [   

_________  
  .» نقض تأسيس اجلهمية « أو » بيان تلبيس اجلهمية « : تابه وذلك يف ك) ١(

)١/٢٦١(  

  

  اخلامسة والتسعون
  .التناقض الواضح 

   ] .٥: ق [ } بلْ كَذَّبوا بِالْحق لَما جاَءهم فَهم في أَمرٍ مرِيجٍ { : قال تعاىل 
 أعماال تناقض ما هم عليه من الدين وهكذا أهل البدع من الغالة وغريهم ، يدعون اإلسالم ، ويعملون

.  

)١/٢٦٢(  

  

  السادسة والتسعون ، والسابعة والتسعون ، والثامنة والتسعون ، والتاسعة والتسعون ، واملائة
  :العيافة ، والطَّرق ، والطِّيرة ، والكهانة ، والتحاكم إىل الطاغوت ، وحنو ذلك 

مبا ال مزيد عليه ، وذكرنا ) ١" (وغ األرب يف أحوال العرب بل" وقد تكلمنا على هذه األمور يف كتابنا 
وهم { هناك أوابدهم وخرافام وسائر ضالالم ، وكل ذلك من أعمال جهلة املسلمني اليوم ، 

  )٢ ] (١٠٤: الكهف [ } يحسبونَ أَنهم يحِسنونَ صنعا 
ومن أراد التفصيل فلريجع " صراط املستقيم اقتضاء ال" وغالب مسائل األصل رؤوس مسائل يف كتاب 

  .إليه 
وهذا آخر ما أردنا شرحه من املسائل اليت أبطلها اإلسالم ، واحلمد هللا ويل اإلنعام ، والصالة والسالم 

على خري األنام ، ومصباح الظالم ، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل قيام الساعة وساعة القيام 
.  

م اخلامس من ذي احلجة احلرام ، وهو يوم اخلميس بعد الظهر من سنة مخس وكان ذلك يف اليو
  .وعشرين وثالمثائة وألف من هجرة النيب عليه أفضل الصالة وأكمل السالم 



  . هـ ١٣٢٥ ذي احلجة سنة ٥
_________  

  .وهذا الكتاب من أنفع الكتب يف هذا الباب  ) ٣٢٦ - ٢٦٩ / ٣) ( ١(
اخلط خيط باألرض ، : ، والتفاؤل بأمسائها ، وأصواا ، وممرها ، والطرق زجر الطري : العيافة ) ٢(

ويسمونه خط الرمل وعلمه ، ويزعم من يفعله أم يطلعون على املغيبات ، ومثله قراءة الفنجان 
التشاؤم بالطيور واألمساء واأللفاظ وغريها ، فنهى الشرع عن التطري : والكف ، وغري ذلك ، والطرية 

 من « : املتطريين ، وكان صلى اهللا عليه وآله وسلم حيب الفأل ويكره الطرية ، وقد روى أمحد وذَم
كل من يدعي علم الغيب بأي طريق من الطرق ، قال : ، والكاهن » ردته الطرية عن حاجته فقد أشرك 

م خالف ، فمن زع ] ٦٥: النمل [ » قل ال يعلم من يف السماوات واألرض الغيب إال اهللا«: تعاىل 
فكل من حاكم إىل غري الكتاب والسنة فقد حاكم إىل : ذلك فهو كافر ، وأما التحاكم إىل الطاغوت 

أمل تر إىل الذين يزعمون أم آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون «: الطاغوت ، قال تعاىل 
: النساء [ » يضلهم ضالال بعيداأن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن 

مسائل اجلاهلية اليت خالف فيها رسول اهللا صلى « هذا آخر ما علقته على هذا الكتاب القيم  ] . ٦٠
أسأل اهللا العظيم أن يتقبله مين ، وأن جيزي كل من قرأه وعمل به ، » اهللا عليه وآله وسلم أهل اجلاهلية 

ا وقد جتمع لدي أكثر من ستني مسألة من مسائل اجلاهلية هذ. وحرص على نشره وتوزيعه خري اجلزاء 
غري ما ذكره الشيخان رمحهما اهللا ، أسأل اهللا العظيم أن ييسر طباعتها قريبا بفضله وجوده ، وعليه 

رب اغفر يل « ] . ٨٨: هود [ » وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب«التكالن ، وبه الثقة ، 
علي  ] . ٢٨: نوح [ » بييت مؤمنا وللمؤمنني واملؤمنات وال تزد الظاملني إال تباراولوالدي وملن دخل 
  .بن مصطفى خلوف 

)١/٢٦٣(  

  

وقد فرغت من كتابته صباح اجلمعة يف اليوم السابع والعشرين من شهر شعبان سنة أربع وأربعني 
 دار السالم ، يف جامع  يف بغداد- عليه الصالة والسالم -وثالمثائة وألف من هجرة خري األنام 

 عبد الكرمي بن السيد عباس الشيخلي غفر اهللا هلما وجلميع - عز شأنه -احليدرخانة ، وأنا الفقري إليه 
  .املسلمني 

   .١٣٤٤ شعبان سنة ٢٧

)١/٢٦٤(  

  


